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ஓ இர ( நாடக )

கா.
கா. ந. அ

ணாைர (அறிஞ அ

ணா)
ணா)

Source:

ஓ இர

அறிஞ அ

ணா

மணிவாசக பதிபக

B7 சிக ெத, பாாிைன, ெசைன 60008.
தபதி : சப, 1995. திவ !வ ஆ

உாிைம : ெசறி விைல %. 14.00
மணிவாசக ெவளி'(# எ
-----------

# : 2026

: 557
ஓ இர ( நாடக )

நாடக உ பினக
ேசக - டா,ட, -சீலாவி காதல.

-சீலா - கணாகர/ ேதவாி மக .

கணாகர/ ேதவ - -சீலாவி த0ைத ெஜக2ரனிட சி,கியி,4

இரகசிய/5,காக ந#4பவ.

ெஜக2ர - கணாகர/ ேதவாி ைம/5ன. ேதவைர ஆ(பைட,4
கிராதக.

ெசாண- கணாகர/ ேதவரா7 ைகவிடப(ட அபைல.

ர/ன - ெசாண/தி மக, கால, ெகா#ைமயா7 திடனாக மாறியவ.
பவானி - -சீலாவி தா8.

ம9 மாாி, மனா, ம: மி(டாதார, ேதா(ட,கார, ைவ/திய, சீமா,
ேவத, ஆ9க ஆகிேயா.

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

காசி -1

திைர விலகிய5 அ0திவான நில உதயமான5 தாமைர <,ெகா வ5. அ7=

உதயமான5 மலவ5. ெதாைலவி7 கீத ேக(கிற5.

------------
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இட :- ஒ மாளிைக

உ(ற. இேபா :- ெப

(ஒ ெப

காசி - 2
, ஆடவ.

அலகார ெச85 ெகா கிறா . அவ

வகிறா. அவ

கணவ, ெம7ல ஓைசபடாம7

காணாத சமயமாக பா/5. தைலயி7 ?,ெகா ள ைவ/தி0த

ம7=ைகைய மைற/5வி(# , ஏ5 மறியாதவ ேபா=05 வி#கிறா. அவ

ம7=ைகைய/ ேத#கிறா . அவAைடய 49 பாைவயி=05 விஷய/ைத/

ெதாி05 ெகா கிறா .)
அவ

: ஏமா9வதிேல , உக!,4 ஈ#. யா கிைடயா5.

அவ : நா ெசானப வ05வி(ேடேன. ஏமாற வி7ைலேய.
அவ

: ேபா5 விைளயா(#, ெகா#க .

அவ : ஆஹா! க

ேண! நாேன ெகா#,க ேவ

# ெம9 தா ஆவலாக

இ0ேத; நீேய ேக(4 ேபா5 எ ஆன0த இர( அ7லவா ஆ4.
(/தமிடD ெச7கிறா)

அவ

: நா, இ5வா ேக(ேட?

அவ : ேவ9 எைத, ேக(டா8?
அவ

: ம7=.

அவ : வாகி வரவி7ைலேய.
அவ

: (அவ கன/தி7 ேவ,ைகயாக இ/5) ெகா#க , எேபா5

விைளயா(#தா, 4ழ0ைத ேபா7.
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அவ : (வான/ைத, கா( ) அேதா பா, ம7=ைக/ ேதா(ட வா! மா,4
(இவ ெச7கிறன)
------------

இட:- மேறா மாளிைக.

காசி - 3

இேபா - தா8, சி9மி

(தா8, ச9 ேசாகமாக, காணப#கிறா . சி9மி அவளிட வ05, ைகபி/5
இF/5.....)

சி9மி : அமா! மா,4 ேபாகலா வாமா. ச0தமாமாைவ பா,கலா, வா!
தா8 : ேகாதி ! ெதா7ைல ெகா#,காேத. என,4 உட சாியி7ைல.
சி9மி : ேபாமா. !4. ேந/5 நீேய ெசானாேய, மாயிேல ேபாயி நிலாைவ

பா/5கி(ேட இ0தா ெராபD ச0ேதாஷமா இ,4A. அபா Gட

சிாிDசாகேள. இன,கி ம(# நிலா அழகா இ7ைலயா?
தா8 : (4ழ0ைதைய மார/ தFவி,ெகா

பி,கேல, நீ ம(# ேவ

#)க

ண7லவா! என,4 இ9 நில

#மானா ேபா8 மாயிேல விைளயா# க

H.

சி9மி : மா(ேட ேபா. நா Gபி(டா வவாயா? அபா Gபி(டா வேவ.
வர(#, வர(#, அபா கி(டD ெசா7ேற.
தா8 : அபா! ந7ல அபா ! நிலா எIவள அழகாக இ0தா அவ,4 என?
அ0த0த, 4#ப/திேல, ஆன0தமாக இ,கிறாக. அவ,4 ஏத க

அதிேல நிைன. அவ இேனர என ெச85 ெகா

,கிறாேரா!

சி9மி : எேகமா ேபானா அபா? ஏமா இA வரேல?

ேண
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தா8 : (ெப<D-ட ) அவரா? அவ,4/தா அ0த பாவி ராஜு, ெசா,4 ெபா

ேபா(#வி(டாேன. அைலகிறா அவ GடD ேச05 ெகா

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

#.

காசி - 4

இட :- பாைத.

இேபா:- ராஜு, ேகாபா7, தியவ.
[கி

 ேரK /தக/ைத பா/5, ெகா

கவைலMட இ,கிறா.]

#, ராஜூ ேப-கிறா. ேகாபா7

ராஜு : ேகாபா7! நாைள,4, க(டாய த,தீ, வி அ,45. எIவள பண
ேவ

#மானாN க(#. இ0த/ தடைவ, வி க(டாய.

ேகாபா7 : ராஜூ! உ ேபDைச, ேக(# ேபான வார த,தீ ேமேல ஆ9 வி

,க( எ#/ேத. (ெப<D-)

ராஜா : (சிகெர( பற ைவ/5, ெகா

#) அத4 எனடா ெச8வ5? இ0த/

தடைவ க(டாய, த,தீதா அ,4. ச0ேதகேம ேவ
(இைத, ேக(#,ெகா

டா.

ேட அ4 வ05 ேச0த தியவ)

தியவ : யாரபா உகைள ஏமாறிவி(ட5? த,தீ, பிேள-,4,Gட வராேத.

இ0த/ தடைவவி அ,க ேபாவ5 நா( ெமயி(. யாாிட ெசா7=விட

ேவ

டா. நா( ெமயி( ெஜயி,4 எ9 நம,4, ஜா,கி ஜாச ெசானா.

நம,4 அவ ெராபD சிேநகித.

ேகா : ஏ சா ! நா( ெமமி( க(டாய வமா? நபி, க(டலாமா சா. சா

என,4 இ5வைரயிேல 500 %பா8,4 ேம7 நOட சா. ஒயி கF/5D ெசயிைன,

Gட மாவாயிட ைவ/5வி(ேட சா. இ0த ேரசிேல ெஜயி,காவி(டா, எ

பா# ெராப/ தி

டா(டமா ேபாயி# சா.
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 : நம,4/தா சா நOட. ஆனா, இப நா ெசான5 இ,ேக, இ5 நிDசய.

நா( ெமயி( ேமேல தா நா ப/5 வி ,க( எ#,கேபாேற.

ேகா : எனேமா சா, நாA உகைள/தா மைலேபால நபி, நா( ெமயி(
ேமேல க( பா,கிேற.

 : க(#க சா , பயபடாேம.
ரா : ேகாபா7! எத4 ெகாPச ஜா,கிரைதயாக இ,க ேவH. த,தீ ெஜயி,4

எ9 என,4D ெசான5 யா ெதாிMமா? நம ஜ.
 : யா அ0த ஜ?

ரா : என சா ! ஜ=க/ைத/ ெதாியாதவக யா சா ேரKேகாசிேல
இ,காக. ெபாிய ஆ

சா ஜ. ேரK ேகாசிேல, Q ஷா இ7ேல, அ5Gட நம

ஜ மDசாAைடய5தா.

 : ஓ அபனா அ0த ஆசாமி ெசா7லற5 சாியா/தாேன இ,4. நம,4D

ெசான ஆசாமிM சாியான ஆ

ஜா,கி ஜாச

ரா : அதனாேலதா. த,தீ நா( ெமயி( இர

ஆடH. அ5தா சாி.

# 4திைர ேமேலM க(

 : ஆமா! ேஜாசிய 4 சாKதிாி, ஒ ?Rம ெசானா. 4திைரக

ர

#,4 வகிறேபா5. உனிபாக கவனி,கH. எ0த, 4திைர வல5 ப,கமா

அ,க திபி பா,4ேதா, அத ேமேல க(டH; க(டாய ெஜய

கிைட,4 எ9 ெசானா.

ரா : அபயானா, <H 4திைர ேமேலயா பண க(டH?
ேகா : ெமா/த எ/தைன 4திைர ஓ# சா அ0த ர

ேல?
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ரா : ஒப5.
 : ேபO ஒப5,4 <H. <H ஒப5, கண,4D சாியா இ,4 சா. ஆமா
சா! மற ர

#க!,4?

ரா : ேவேற ஏேதேதா பா/5 ைவ/தி,கிேறா.
ரா : ஜூலாவா? அ5 இ5 வைர பிேளK Gட அ/ததி7ைலேய சா.
 : நா( ெமயி( Gட/தா. எனேவா, அ5தா நம ெசலR. நா வேர

சா. (ேபாகிறா.)

ராஜு : நா( ெமயி( ந7ல 4திைரதா. அரபி ேதச/த5. ஆகாகா Gட அைத

விைல,4 வாகHA பிரய/தனப(டாரா. யைல.
ேகா : என நிற?
ரா : க.

ேகா : அபயானா க(டாய ெஜயி,4 ராஜூ, நாைள,4D சனி,கிழைம.
சனிபகவா க, அவ வாகன கா,ைக, அ5 க, 4திைரM அேத நிற.

க(டாய ெஜயி,4.

ரா : நா காைலயிேல ச0தி,கிேற. 2(#,4 ேபா. இேனர உ சசார

எைன/தா க

டப ேபசி இபாக. ராஜு ேபாகிறா.)

(ேகாபா7 4திைரகைள பறிேய எ

ணி, ெகா

ெச7கிறா. எதிேர ஒ ஆகிேலா இ0திய ெப

# மயகினவ ேபாலD
வவைத, கவனியாம7,

ேமாதி, ெகா கிறா. அேபா5 ேரK கவனமாகேவ இ0ததா7...)
ேகா : நா( ெமயி(!

8

ஆகிேலா இ0திய மா5 :- (ேகாபமாக) பி

 S7 (Bloody Fool).

ராஜ : சாாி, எ,K4TKமீ ேல.
[இப, Gறிவி(#D ெச7கிறா. வழியி7 ேரK /தக/ைத பா,க, அதிேல

நாலாவ5 ேரசி7 பிள S7 எற 4திைர ஓ#வ5 4றிபிடப(,கேவ, த,தீ,

நா( ெமயி(, பிள S7 எ9 Gறி,ெகா

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

இட : மேறா 2(#,Gட.

காசி - 5

இேபா: வேயாதிக; அவAைடய இர
(இர

ேட 2# ேநா,கி நட,கிறா.]

டா0தார நாகாிகமாக உ#/தி, ெகா

கணவைன பா/5, G9கிறா .]

டா0 தார.
#, கநாடக உைடயிேல இ,4

ம: தா! உன,4 ேவேற எ5 அகபடைவயா? ேமN,4 ேபா(#,ெகா ள
இ5தானா கிைடD-5?
க: ஏ? இ5,4 எனாவா?
ம : ெராப அழகா/தா இ,4. ேபாயி, சாிைக ேவOைய எ#/5 ேபா(#கி(#
வா. எ5,4 ெபா(யிேல S( ைவDசி,ேக Sைஜ ேபாடறயா?

(கணவ உ ேள ேபாகிறா, ஜாிைக ேவஷ எ#,க மைனவி அத4
சாிப#/தி, ெகா கிறா . அவ வகிறா.)
க : அமா க

Hக

H

(ஒ இள விதைவ வகிறா .)
க: எனாமா ெச85 ெகா

0ேத?

ஆைடையD
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ெப

: ப,த விஜய பDசிகி(# இ0ேதபா.

க: பமா ப. இப யா கைத ப,கேற.. ?
ெப

: 5ளசிதாK கைத.

க : பமா ப. ேபாறதி,4 ந7ல5. உக சினமா சினிமா பா,கHனா, நா

ேபாயி(# வாேர Gட. ஜா,ரைதயா கதைவ/ தா
இ, வ05வி(ேற.

ேபா(#கி(# ப#/5,கி(#

ெப : ெச8யபா
ம : அ5,4 எனா க/ைத அ/தினி ேகாணலா,கி,கி(ேட?
க : வா , தா, வா! 2ணா ச

ைட,4 நிகேறேய.

(கணவA மைனவிM ேபாகிறன. இள விதைவ ஏ,க/5ட இ05வி(#....)
ெப : கிளபி வி(டா ைமன மாதிாி. அவதா அபாைவ பபரமா
ஆ(ைவ,கறாேள. ஆவ(# ஆவ(#, ெர

# ேப,4 /தி வகிறாேபா7

ெச85 கா(டேற. நா இேக ப,த விஜய ப,க ேவHமா. அவக

ெர

#ேப சினிமா பா,க ேபாகHமா. எப இ,45 நியாய?

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

இட : சாவ.

காசி - 6

இேபா: ஊ வபக .
(பல, நிலா ெவளிDச/திேல தமாஷாக பா#கிறாக ; இர
ெகா

#, ைசவ ைவணவ/ைத பறிய த,க பா(ைட )

அாி நாராயண ேகாவி0தா எ9 ெசா7=

# க(சியாக பிாி05
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நாம ேபா(#, ேகாH

திநாம ேபா(#, ேகாH
[பா(# 0த பிற4]

பழனி: அேப! ைசவ ெபாிசா ைவOணவ ெபாிசா எப5 பறி, னாேல ஒ
நா

என,4 எெபமா

பி ைள,4 த,க நட0த5 ெதாிMமா?

ெவகேடச : த,க நட05தா? எனா ,4 வ0திக?
பழனி : எனா வா? விேல, அவ ஆKப/திாி,4 ேபானா க(#,
க(,ெகா ள; நாA மாஜிK(ேர( ேகா(#,4 ேபாேன, ேகKக(ைட/

:,கி,கி(#.

(அடேட! அ5ேபால இபேவ
ேபாகிற5.)

டா' எ9 பல Gற, 4ப7 கைல05

--------------------இட : பாைத.

காசி - 7

இேபா: க ள, காKட பி க .
(ஒ க ளைன பி/5 இF/5, ெகா
வ ந

# ேபாகிறா ஒ காKடபி . எதிேர

ப காKட பிைள பா,கிறா.)

ந : ஏ சா ! எேக தினா?
கா : இவனா? பேல ப,கா! கன ைவDசி,கி(ேட இ0தா. க

#பிD- இF/5

வேர. நில Gட இ,45. பய, யாமி7லாத 2டா பா/5 ேதா(ட/5D -வைர/
தா

 உ ேள ேபாயி, கன ைவ,கிறா.

ந : யா 2(ேல?
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கா : அ0த ேவ,ைகைய ஏ ேக,கேற ேபா. க ள பா( 4 ளப ஆசாாி இ7ேல.

அவ 2(ேல கன வDசா பய.

ந: பேல ேபவழி தா. க ளபா( 4 ளப ஆDசாாி, Vேலணி ேபா(# ஏ9வ5,
கன ைவ,கற5, -வைர/ தா

டற5 இெத7லா நாடக/திேல ெச85 கா(னா,

இவ க ளபா( 2(ேலேய கன ைவDசானா?
கா : இ0த நிலாவிேல, அவகவக எIவளேவா தமாஷா ெபாF5 ேபா,கறாக.

ந தைல எF/ைத பா. இ0த மாதிாி பயைல பிDசி இF/5,கி(# ேபாறதா

இ,4. வகிற வழியிேல S0ேதா(ட/திேல, எனா அழகா/தா இ,4
ெதாிMமா?

ந : அ5வா! இ0த நிலா, காலனாேல, S0ேதா(ட/5 ப,க ேஜா ேஜாயாக

உலாேம.

கா : ஆமாபா! (ேபாகிறாக .)
--------------

இட :- S0ேதா(ட

காசி - 8

இேபா :- டா,ட ேசக, -சீலா,
நில அழகாக பிரகாசி,கிற5. டா,ட -சீலா களிட பா#கிறன.

கா(சி 5வ,க "வானி7 உைறமதிேய" எற பா(#ட.
பாட7 0த5, சில விநா ெமளன. பிற4...

ேச : (-சீலாவி G0தைல, ேகாதியப) ச0திர உதயமானட, விாி0த தாமைர
4வி05 வி#கிறேத. அ5 ஏ ெசா7 பாேபா.

-: ஏ?
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ேச : கதிரவைன, க

ட5 கமல களிபைடகிற த7லவா?

- : ஆமா.
ேச : அ5ேபாலேவ, ச0திரைன, க
-: யாரவ

ட5, ப/மாவதி,4 ெவ(க உ

டாகிற5.

ப/மாவதி?

ேக: தாமைர! ப/ம எறா7 தாமைரதாேன.
- : அ5வா? ஆமா, ஏ தாமைர,4 ெவ(க உ

டாகிற5?

ேச : என ேக விேபா! ஒ ஆடவA அவ ஆயி, காத=M சரசமா#வைத
ேவேறா ெப

மா(டாளா?

காண ேநாி(டா7. ெவ(கி/ தைல4னி05 க

கைள <,ெகா ள

- : ஆமா!
ேச : அேத ேபால/தா. ச0திர எA மணாள, அ7= Sவாகிய த

மைனயா!ட விைளயாட ஆரபி,கிறா. ச0திர உதி/த5 அ7= மலகிற

த7லவா? காத7 விைளயா(#/தாேன அ5. அ7=M ச0திரA இபD
சரசமா#வைத/ க

ட5 ப/மா,4 ெவ(க ; க

கைள <, ெகா கிறா .

- : ேசக! எIவள இபமய இ9.
ேக: -சீலா ! நீலநிற வான/திேல நீ0தி விைளயா# அ0த நிலா எIவள அழ4 பா

க

ேண !

- : -0தரமான ச0திரைன பி/5, ெகா ள/ தாவி வ அ0த, கபிைய பா

க

ணாளா?
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ேச : ேமக, என யசி/தாN, ச0திர, அதைன விர( அ/5வி(#,
ெவறிMட பிரகாசிபா -சீலா ! நம5 காதN எபப(ட இைடT9
ேநாி(டாN, அவைற/ தா

 ெவறி ெப9 அ7லவா?

- : நா பதி7 ெசா7லவா?
ேக: ெமாழி,4 ேப, விழி ேபசிவி(டேத க
-: க

ேண!

ணாளா! இறிர நா கவைலத ேபDேச ேபச, Gடா5. இ0த நில.

காதN,4. கவிைத,4 ஏப(ட5. (ஓ விைளயா#கிறா .)

ேச : (ஓD ெச9 அவைள பி/5/ தேம7 சா8/5, ெகா

பா7வ

ண நிலவிேல, ஒ ஆேறார/தி7 ெவ

- : நா 2ைண வாசி,கேவ
ேச : ேபசினா7 ேபா5 க

#) இ0த

மண=ேல, நீM நாA...

#மா?
ேண ! 2ைண எத4!

-: நில, உம,4. கவிதா ச,திைய/ தகிறாேன. ஆமா! அவ எ5 ெச8வா.

மகா 5ஷடன7லவா அவ.

ேச : ஏ? நம,4 எIவள நைம ெச8கிறா? எ7ேலா,4 இபரச
தகிறாேன!

- : அபM ெசா7=விட யா5. பிாி0தி,4 காதல,4, நில ெநபாக
அ7லவா இ,4. ேமN, இ0தD ச0திர, மகா காக.
ேச : ஓேஹா! நீ அவAைடய பால WைலையD ெசா7கிறாயா? அவ மீ5 என
4ற -சீலா? அவ பாட ப,க/தா ேபானா. அவ

ெகா#/தா .

அ7லவா அவைன,
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-: யாைரD ெசா7கிறீ?
ேச : ஏ, 4 ப/தினி தாைரைய/தா. ஏ? ராண தாேன, !4தாேன எ9
G9கிறாயா?
- : அ5 ம(# இ7ைல. அ0த, கைதைய யாேரா ஆடவ எFதியதா7, தாைரதா
ச0திரைன, ெகா#/தா
ெதாி0தி,4, உக

, எFதியி0தா7

எ9 பழி-ம/திவி(டா. ஒ ெப
ச0திரனி ேயா,யைத.

ேச : ஏ 5, -சீலா மாத 4ல/தி வி#தைல,ேக தைலைம வகி/5 ேபாாி#வா8
ேபா=,கிறேத.

- : ெபா5வாகேவ ஒ9 ேக(கிேற, உ
ெப

கைள மய,4கிறாகளா , ெப

க

ைமைய, Gறேவ
ஆ

#. ஆ

க

கைள மய,4கிறாகளா?

ேச : ந7ல ேக வி ேக(#வி(டா8 -சீலா. 2ராதி 2ரA, ெப

ணி பிேரைம,4

ப=யாகிறா. இதிNமா ச0ேதக. மாதாி இ விழிM, ம5,4டகள7லவா?
- : ஓேஹா! ஆ

க

ம(# மகா ேயா,கியகளா? ேபைத ெப

ணிட அபாக

ேபசி, மாேத! உைன நா உயிராக, க5கிேற. நீேய எ இப. எ இதய
கீத. உன,காக நா எ5 ெச8ேவ. ேவேறா மாைத, க
பாேர. இைத ந. இ5 ச/ய. (ஆ

ேபசி, கா(வி(#) எ9 ேபசி, ெப
ேச : கயவ அ7லவா, க

க

ெண#/5

ேப- பாவைனயிேலேய ேக=யாக

த மனைத பறிெகா#/5வி(ட பிற4....

ேண ! காத=/தவைள, ைகவி#வா. ேபா5, நம,4

ஏ அ0த ேபD-. நா இப ேபசி,ெகா

ப5 க

#, ச0திர

ேகாபி,கிறா. என இ5! இIவள தாராளமாக நா ஆன0த/ைத அ ளி அ ளி
2-கிேற, ெவ ளிைய உ,கி வா,கிேற. இIவள எத4? எ9
ேக(பா.
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- : எத4 ?
ேச : எதகா? இேதா இத4/தா.
(தFவி,ெகா

# /தமிட ேபாைகயி7, சி9வக

பா(# பா,ெகா

ஓ வகிறாக

#. ேசக -சீலா விலகி நி9ெகா

அைழ/5 விைளயா#கிறாக .)

நிலா

# 4ழ0ைதகைள

ேச : யா தபி! நீகெள7லா?

சி9 : பசக. ஏ, மாமா, ெதாியைலயா உன,4.
- : அப! அப, ெகா#க
வி7ைலயா, 4ழ0ைதக

சா(ைட. ஏ, இவகைள பா/தா/ ெதாிய-

எ9.

ேச : 49 -சீலா உன,4 4ழ0ைதகேள! நீக

எேக இப5?

சி9 : நாகளா? அ#/த 2தியிேல இ,ேக ெபாிய ப ளி,Gட, அேக இப5.

நிலாவிேல விைளயாட வ0ேதா. மாமா! ஒ கைத ெசா7ேல.
- : ேக!க ேக!க, மாமா,4 ந7ல ந7ல கைத ெதாிM.

ேச : தபி! என,4, கைத ெதாியாேத. ஒேர ஒ கைத ெதாிM. ஒ ெப

ஆைண மய,கிய கைத, ெசா7ல(#மா? (-சீலாைவ பா/தப)
சி9 : ேபா , மாமா! ராஜா கைத ெசா7N.
-: மாமா,4 பா(#, Gட/ ெதாிM, ேஜாரா பா#வா.

சி9 : ேவணா. மாமா கைத ெசா7ல(#, அ,கா பா(# பாட(#.

ஒ
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ேச : ஆ. அ5 சாியான ேயாசைன. த=ேல பா(#. பிற4 கைத.
சி9 : அ,கா! பா# அ,கா, ஒேர ஒ பா(#.
- : சாி, நா பா#கிேற, நீக! GடD ேச05 பாடH ெதாிMதா?
(4ழ0ைதக!ட விைளயா, ெகா

ேட பா#கிறா . 4ழ0ைதக! பா#கிறன.

இைடயிைடேய, பா( சில ப4திகைள மாறி/ த காதைல/ ெதாிவி,4
க/5ட, 4ழ0ைதக

அறி05 ெகா ளாதப பா#கிறா .)

- : ஆமா! நா இேக இபேய விைளயா, ெகா

,கிேறாேம, அபா

என ெசா7வா?
சி9 : அ,கா, அபா ெபா7லாதவரா?
- : இ7ைல க

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

மணிகேள ! அபா ெராப ந7லவ.

இட :- கணாகர/ேதவ 2#.

காசி - 9

இேபா - ேதவ, ெஜமீதா ெஜக2ர, மாாி.
(ேதவ கவைலMட உ(கா0தி,கிறா. ெஜக2ர ேகாபமாக உலவி,ெகா
ேப-கிறா.)

ெஜக : இர ேநர, 2(ேல ெப

இ7ைல. இப இ,கிற5 4#ப

ேத : நிலாவிேல , ேவ,ைகயாக ந

பக!ட விைளயாட ேபானா

இல(சண.

-சீலா,

அதிேல என தவ9?
ெஜ: -/த ைப/திய,கார மAஷ. இ0த நிலவிேல இள ெப

ைண ெவளிேய

ேட
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அAவதா?
ேத: மாாி மாாி! (ேவைல,கார மாாி வகிறா )

மாாி! ேபா8 -சீலாைவ அைழ/5,ெகா

#வா. S0ேதா(ட/தி7 தா இபா .

அபா ேகாபமாக இ,கிறா எ9 ெசா7.

ெஜ : ெராப அவசர எ9 ெசா7. ேபா, ேபா.
[மாாி ேபாகிறா .]

ேத: ெஜக2ரேர! நா வா=ப பவ தேல ெகாPச சீதி/த, க/5ைடயவ
எப5 உக!,ேக ெதாிM.

ெஜ : ஆமா, ஆமா, அதனாேலதாேன விகைவ ெசாண/ைத, காத=/தீ.
ேத: (ேசாக/5ட) தய ெச85 அவைளபறி ேபச ேவ
ேவதைனைய அதிகப#/த ேவ
அ#S5 ெப
ெப

டா. ெஜக 2ரேர! எ மக

டா. எ

-சீலாைவ நா

ணா,கவி7ைல. ப,க ைவ/ேத. -சீலா கநாடகம7ல; 5Mக

ணாகி வி(டா . அவ!,4 ெப

க

ேனற/தி7 விேசஷ அ,கைற.

ெஜ : இ,க(#ேம. அதெகன, ஒ ேலK கிள ஆரபி/5 -சீலாைவ

பிரசிெட

( ஆ,கிவி#கிேற. ெடனிK ஆட(#. கிளபி7.

ேத : அ0த ஆடபரம7ல அவ
ெச8வ5 க

விவ5. ஆடவ ெப

டா7 எபD சீ9கிறா

கைள, ெகா#ைம

ெதாிMமா? அபப(டவைள நா எப

வ9/5வ5 உைம, க=யாண ெச85 ெகா

டாக ேவ

#ெம9.

ெஜ : இைதD ெசா7ல/தா இIவள Aைரயா? ேதவேர! வாதக
பயபடா5. -சீலாைவ நா அைட0ேத ஆக ேவ

#.

ேத: என,4/ 5ளிM பிாியமி7ைல. எபயபா. நா -கமாக வாX,ைக நட/த
M, இOடமி7லாத க=யாண ெச85 ெகா

தக!,4 பி,காத ப

# சி9 4ழ0ைதக

Gட/

ட/ைத ஊ(னா7 5பிவி#ேமா எெற7லா -சீலா
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ேக(பாேள! ெஜக2ரேர! உம5 க

களிேல ேகாபா,னி கிளபி எைன

மிர(#கிற5. இத4 பய05 நா -சீலாைவ. வ9/தினா7, அவ

க

களிேல

நீ வழிMேம, அ5 தீையவிடD -#ேம. நா என ெச8ேவ?
ெஜ : நடப5 நட,க(# நம,ெகன எ9 நீ -மா இ05வி#.
(மீைசைய 9,கி, ெகா

#) நா கவனி/5, ெகா கிேற. நா சில

பிவாத,காாிகைள பா/தி,கிேற. -சீலா ஒ9 பிரமாதம7ல.

(ேதவ த கா5கைள ெபா/தி,ெகா
ேத : ேவ

#)

டா ெஜக2ரேர! உம5 2ரபிரதாப/ைத விவாி,க ேவ

ெஜ : எ ேகாப/ைதM நீ கிளற ேவ

எேபா5 இ0ததி7ைல....
----------------

இட :- மாாி 4ைச.

டா.

டா. நா இIவள ெபா9ைமயாக

காசி - 10

இேபா - மாாி , ஷ மனா.
(மனா 4/5வி(# ஆன0தமாக/ ெதமா4 பா#கிறா. பாைனைய/ த(,
ெகா

#. -சீலாைவ அைழ/5 வர, கிளபிய மாாி, ஷ வ05 வி(டானா எ9

பா,க, த 2# வகிறா . அ4 பா, கிட,4 ஷைன, க

#.)

மா : பா(# G/5 பலமா/தா இ,45.
ம : மாாி! மான/திேல ச0திர பா. எIவள அழகா இ,கிறா. நிலா,

காலனாேல ஒ ேஜாதா. நீ கிட,கறேய -#<Pசி. இப உ(கா05 ேகள

பா(ைட ப,க/திேல வ05 உ(காேர. (ைகைய பி/திF,க)

மா : தா வா=ப திபி ேபாDேசா... ேபா5.... என,4 இப விைளயாட

ேநரமி7ைல... நா ேபாயி -சீலாமாைவ அவசரமா அைழDசி,கி(# வரH.

அபாேல வ05...
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ம : சனிய; ச0ேதாஷமா இ,கHனா எெனனேமா சா,4D ெசா7=

வாைய அைடDசி விடேற. இ0த நிலா, கால/திேல ஊேல உலக/திேல அவக

அவக எIவள ச0ேதாஷமா இ,கறாக...

மா : இ,கறவக இ,கறாக. நமா(ட ஏைழகெள7லா எனாD ெச8யற5.
ம : ேபா ைப/திய,காாி! பண,காரைர எ7லா பா/5 பாிகாச ப

ணிகி(#

அ7லவா நிலா இ,45. எIவள ெபாிய ேகாQKவரனா,Gட இ,க(#ம,

நம நிலா மாதிாியா விள,4 ேபாடD ெசா7 பா,கலா. ஏைழயி 4ைசயிேல,

நிலா ெவளிDச ெதாிM5 பா. அ5கி(ட பண,கார 2(ேல இ,ேக எல,(ாீ

விள,4, அ5 எனா ெச8M. நிலாதா

, ஏைழ பண,கார எகிற வி/யாச

பா,காம7 இ,45. பா, மாாி! எமா அழகா இ,4...

மா : அழகா/தா இ,45. நா ேபாயி(# ஓயா05டேற. சாி, என பண
வாகிவ0ேத, எ#.

(ஷ பண/ைத/ தகிறா.)
எனா இ5? எழவா ேபாDசி, ஒ/ேத %பாைய, 4#/தா எ5,4A ஆ4.
ம: (அைத, கவனியாம7) ஒ/ேத %பாயா? ஒக அப ேநா(# ேநா(டா
நீ(டறானா? ேபா! இ0த பண/ைத வாக அ0த பய கி(ட நா ப7ைல,
கா(ன5 உன,ெகன ெதாிM?
மா : அபாைணயD ெசா7N. ஒ/ேத %பாதானா ெகா#/தா?
ம : ஆமா

னா...

மா : ெதாிMேத இல(சண. ெசா7Nவாேன. நீக நின நிைலயிேல ஆடற5

ெசா7Nேதேன. ஐP- %பா வாகி அனியாயமா, 4Dசி ேபா(# எ

அவய/திேல ெநைப ேபாடறிேய!
ம

: சிDசீ! ஐP-மி7ைல, ப/5 மி7ேல. ெர

டைர ெர

டேர.
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மா : சாராய, கண,ைகயா, ேக(ேட?
ம : சீ ! ெர

டைர %பா ெகா#/தா எசமா.

மா : மிDச பண எேக? எனாக அயாய. ஒ

ணைர %பா8,கா 4Dசி/

ெதாைல,கH. 4/தன உப#மா?
ம : ெச, கFேத! எவ
அ

ஒ

ணைர,4 இர

டைர,4 4பா ஒக

ணனா ஈ(,கார?

மா : ஈ(,கார கடைன, ெகா#/5வி(களா?
ம : வி#வானா? எ(டணா த(,கி(# ேபாயி(டா.
மா : ேபா5, அபினாN இA ஒ %பா?
ம : ஒ %பாயா? Fகி(ேட. ேபாேய. பசியானா பசி, உயி 5D-5.

ெகாPச நாKதா ப

ேண.

மா : ஒ %பா8,கா ?
ம : ஏ

, என,ெகன வய9 சாலா? ெர

டணா,4/ திேன.

மா : மிDச?
ம : மிDச இ,45.
மா : எேக ? ம: இ,45னா வி#வயா, -மா மAஷைன பி#கி/

ெதாைல,கறேய.
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மா : எேகA ெசா7ேல.
ம : யா5 ேபா. ெசா7ல யா5. கா(ட யா5.
மா : இ0தா/தாேன கா(ட. அ0த எழெவ#/த சாராய/ைத ஊ/தி,கி(# வ0தாDசி.

அவய/ைதேய கல,4ேத. அ,கிற நா/த.

ம : நா/தமா அ,45? இவ உட ெச#! நா/தமா அ,45 நாேய! ஏ



நா என - ெஜமீதார 2(# மமவனா நா/தமி7லாத ஒச/தி சர,4 சாபிட
[மாாி சிாி/5வி(# ெவளிேய ேபாகிறா .]

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

இட :- S0ேதா(ட.

காசி - 11

இேபா - டா,ட, -சீலா, சி9வக .

[டா,ட, 4ழ0ைதகைள, ேதாளிN கா7 மீ5மாக ஏறி,ெகா

# ச,கK

- : ஓேஹா! ேநர ேபாவேத ெதாியவி7ைல. இேதா அபா ஆ

அAபிவி(டா.

ேவ,ைக ெச8கிறா. மாாி வகிறா .]

நா ேபாகH.

மாாி : வாகமா, அவ ேகாவமா இ,கா. அ0த, ெகார4 ேவேற வ0தி,4,

4/திவிட
-: யா?

மா : ெஜமீதாதா.
-: சாி, ேசக, வகிேற.
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ேச : ேபாகிறாயா? நாA...
-: நீக

ெகாPச ேநர பி ைளக!ட விைளயா, ெகா

க .

ேச ; சாி, ேபா8 வா. ஒ இர Fவ5 விைளயானா7 Gட இ0த
பி ைளக!,4D ச= ஏ5?
மா: நா வ05 Gபி#கிறவைர ஐயா,4/தா ச= இ7ைல.
[மாாிM -சீலா ேபாகிறன]
--------------------

காசி - 12

இட :- ேதவ மாளிைக.

இேபா :- ேதவ, ெஜக2ர,
(-சீலா உ ேள Zைழ0த5 ெஜக2ர ேப-கிறா.)
ெஜ : (ேக=யாக) -சீலா ேதவியாரா?
-: (மாியாைதMட) நமKகார.
ெஜ : (ேக=யாக) ஆசீவாத ! உ(காேர இப.
(ஒ நாகா=ைய, கா(#கிறா.)

-: தைலவ=, மா,4 ேபாகிேற,
ெஜ: விைளயாய5 டா,டாிட வவ5 தைலவ=யா, ேவ,ைகதா.
ேத: அமா -சீலா ! இேதாபா. நா உன,4 இனிM விவரமாக, Gறி,
ெகா

,க ேபாவதி7ைல. ெதாிகிறதா. ஏேதா நாA தாயி7லாதவளாயிேற

எ9 ெபா9/5, ெகா

# வகிேற. இனி எனா7 யா5. நாைள,4

உன,4 நிDசயதா/த ெச8ய  ெச85 வி(ேட.
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ெஜ : திமண அ#/த மாதேம /5விடலா. பிற4 நா ைம? ேபாக

ேவ

#, மகாராஜாைவ பா,க.

- : ராஜ 4#ப/திேல ெப

உக!,4 ஏறவள7ல.

ெகா ள ேவ

ய வர7லவா தாக . நா

ெஜ : ஏ ேதவேர! நம5 -சீலா,4/ த அழ4 தன,ேக ெதாியவி7ைலேய. இேக
ெபாிய நில,க

ணா. இ7ைலேயா?

(-சீலா மா,4 ேபாக ய/தனி,கிறா .)

ேத : நி7லமா. ேபாகாேத. சமத எ9 ெசா7=வி(# ேபா. அதகாகேவ
வ0தி,கிறா.

-: மாமா, ெபாிய ேராஷ,கார எ9 பல ெசா7ல, ேக(,கிேற.
ெஜ : ஆமா ச0ேதகெமன அத4.....
-:: ேராஷ,கார எ9 ெசா7கிறாகேள தவிர 5ளி Gட ேராஷேம இ7ைலேய
அவ,4....

ெஜ : 5#,4/தன.
- : ஒ ெப

ஓராயிர தடைவ நா உைன, க=யாண ெச85

ெகா ளயா5, யா5. யா5 எ9 ெசான பிற4....

ெஜ : பிவாத ஒ ேநா8. வா=ப பவ/திேல ஏப#வ5 வழ,க.
- : ேவெறாவைன மனSவமாக, காத=,கிேற எ9 ெவளிபைடயாகD

ெசான பிற4, 2ராதி 2ர, மகா ேராஷ,கார, எ9 கழப#

ெஜமீதார,4/ 5ளியாவ5 ேராஷ காேணா.
ேத: 5Oட ெப

ேண !
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ெஜ : (டா . உ வா8,ெகாFைப அட,கM
எனா7 மண ய(#, பிற4...
-: : பிண/5,4/ தா=க(ட இOடமி0தா7 உம5 பிரதாப/ைத ேபசி,

ெகா

.

ெஜ : ேதவேர! இ5வைரயி7 நா ெபா9ைமயாக இ0ேத.
ேத : ேபா,கிாி ெப
ெச8ேவ.

ேண ! எ உயி,4 உைல ைவ,கிறாேய. நா என

ெஜ : பி/தா7 ெபா ெபாயாவா . இ0த அகபாவ,காாிைய. இவ

அழ4,காக அ7ல, எ அ,காவிட ெகா#/த வா,ைக, காபாற அ7லவா நா

க=யாண ெச85 ெகா ள ேவ
எ அவட, கா/5, ெகா
ேத: ேகாபி,காதீ. சி9 ெப
திமண நடப5 உ9தி.

 இ,கிற5. அழகா அழ4. ஆயிர அழகிக

,கிறாக .

. ேமN ெசா0த மாம தாேன எ9 ேபசிவி(டா .

ெஜ : (4%ரமான பாைவMட) விவாக வைககளிேல, கா0தவ ஒ9.
-:: (ேகாப/5ட) ஆனா7, அ5 இேக கிைடயா5.
ெஜ : (ஆ/திர/5ட) அைத பா/5வி(# ேபாக/ தா வ0ேத.
ேத: (ெபா9ைம இழ05) ஏ! -சீலா! அள,4 மீறி ேபாகாேத. நீ என பிவாத
ெச8தாN சாி. உைன ெஜமீதார ெஜக2ர,4/தா க=யாண ெச85

தீேவ. இைத யா மாற யா5.

(ேகாப தணி05 ேசாக, 4ர=7) நாைள, காைலயிேல நீ சமத
ெதாிவி,காவி(டா7, ம9பM எைன உயிட காணமா(டா8.
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-: (தி#,கி(#) அபா!
ேத : (ேசாக கபிய 4ர=7) நீ எ மகளா? அ7ல5 எைன மா8,க வ0த
மாபாவியா எபைத உ ெசயலா7 கா(#.

- : ஏனபா , எ7லா ெதாி0தி05 இப ேப-கிறீ.

(தைல 4னி0தப) நா டா,ட...

ேத : ேசகரைன, காத=,கிறா8 : ெதாிM , ேசக ந7லவ, ெதாிM. (ஈன,4ர=7)
ஆனா7 உ தகபனாாி தெகாைல,4 பிற4தா அவைன நீ க=யாண
ெச85 ெகா ள ேவ

 வ.

(அேக ெச9 அபய அளி,4ப ேவ
க

# பாவைனயி7 நி9 ெகா

#)

ேண ! -சீலா ! உ இOடப எ7லா நா நட05 வ0ேத. உ மன

ேநா4ப இ5வைர நட05 ெகா

ட5

டா ? -சீலா! தகேம! என,4 நீ தவிர

ேவ9 யா?
- : (திைக பாிதாப ேம=(#) அபா! அவைடய மிர(டN,4 ஏ

பயப#கிறீ? மாமாைவD சமாதானப#/5வ5 யாத காாியமா? ஏ அவாிட

அIவள பயப#கிறீ? அவ என ெச85வி#வாரபா? அவ ெஜமீதாரராக
இ0தா7 நம,ெகன? நாெமன அவ 2(#, காவலாளியா?
ெஜ : கடனாளி ! ஆணவ பி/தவேள. இ0த ெஜக2ராி ேபனா ைன
அைச0தா7, இ0த மாளிைக, ேதா(ட, வ

, வாகன, உ ஒ8யார வாX,

யா பP- பPசாக பற05வி#. நிைலைம ெதாியாம7 த#மா9கிறா8.

க: அபா, அபா! அதகாகவா அபா! பயப#கிறீ? கடA,காக நம5 ெசா/5

SராைவM இ0த, கிராதகனிட ெகா#/5 விடபா. உலக மிகமிக ெபாி5

அ7லவா? இதிேல எ7ேலாமா ெஜமி, மி(டா. மிரா-ட வாXகிறாக . அபா,
ெச7வ/ைத இழ,க ேநாி#கிறேத எ9 கலகி எைன ப#4ழியி7 த ளாதீ.
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(வ/த/5ட) என,4 ஆ9த7 ெமாழி Gற எ தாM இ7ைல. அபா ! நீேர
தாேன என,4/ தாM தகபA.

ேத: ஐ8ேயா! ெநP- ெவ/5வி# ேபா=,கிறேத. நா என ெச8ேவ? உ

தா8 இ0தி0தா7 இ0த ஆப/5 வராேத.

- : (பய05) என ஆப/5? ெசா/5 ேபா8வி#வதா ஆப/5? சி9 4ழ0ைத ேபால

அழாதீ அபா!

ேத: -சீலா! ேப-வ5 உ தகபன7ல. த ளாத வயதிேல =யா7 5ர/தப(#

உயி,4 பய05 ஓ வ ஒ 5பா,கிய உைன, ெகP-கிறா. உ

காவி7.
[ம

யிட யசி,கிறா. அவ

5/5 அவைர/ :,கி நி9/5கிறா .]

- : ஐேயா! அமா! அபா! நா ஏ ெப

ணாக பிற0ேத?

ேத: (பாிதாப பாைவMட) அமா! என,4 உயி பிDைச தா.
-: அபா! பயகரமாக இ,கிறேத.
ேத: -சீலா க

ேண! உைன நா உ

ைமயாகேவ ெசா/5 ெஜமீதாரA,4

ேபா8வி#ேம எற பய/தினாேல அ7ல அமா வ9/5கிேற. மகேள ! நா

அபப(ட பணபி/5 பி/தவன7ல. உைனவிட என,4D ெச7வ

ெபாித7ல.

- : ேவேற என காரண அபா?
ெஜ : ச/திய ெச85 ெகா#/5வி(டா.
- : திமண என,4. அதகான சா/திய அவ ; ெச8தா7 அதிேல அ/தமி7ைல.
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ேத : -சீலா! உன,4 விள4ப G9வதகி7ைல. :,4ேமைட,4 நா

ேபாக(#மா, அ7ல5 திமண ப0தN,4 ெஜமீதாரட நீ ேபாகிறாயா?
இர

7 ஒ9 ெசா7N.

க : (திகிNட) எனபா அ5! :,4 ேமைடயா? ஏ?
ேத: அமா! -சீலா! எைன பா/தா7 ெதாிய வி7ைலயா? நா சி/திரவைத
ெச8யப#கிேற. எனா7 சகி,க யா5.

(தைலயிேல ேமாதி, ெகா கிறா – அலறி அFகிறா - மயகி நாகா=யி7

சா8கிறா.)

- : அபா , அபா !

(ஓD ெச9 ெகாPச த
ெதளியைவ/5)

ணீ ெகா

# வ05 க/தி7 ெதளி/5, மய,க/ைத/

ெஜமீதாைர பா/5 ெகா(வி(ட பிற4, ேதளாவ5 ஓ ஒளிM. அவைர/
5,கD ெச85வி(#/ ைதாியமாக எதிேர உ(கா05 ெகா

,கிறாேய,

(மய,க ெதளி0த ேதவ)
பவானி: பவானி! ேபா5 எைன நீ பழி தீ/5, ெகா

ட5. பாவி நா இ0த

Rண இற0தாN பரவாயி7ைல. இ0த நிைலைமையவிட அ5 எIவளேவா

நிமதியாக இ,4.

ெஜ : :,4 ேமைடயி=05 தபி/5, ெகா ளலா ேதவேர! ஆனா7 உலக

உம5 பிண/தி மீ5

ேத: (கலகி) காாி/5 - க7ைல 2-.
ெஜ : 4#ப சாப உ

டா4. பரபைர,ேக பழிDெசா7. ேதவேர! நாெனா9

4Oட பி/த வன7ல, எைன, க=யாண ெச85 ெகா

டா7, இ0த %பவதி,4
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ஒ9 பக வ05விடா5. இத4 இணகாவி(டா7 இழி பழிM உம5

பிண/5,4 ஆலவ(டமாக இ,4.
- : அபா! மாமா! ஆ

ாியவி7ைலேய.

டவேன! என இ5? :,4 ேமைட! பிண! சாப! ஒ9

ேத: (த#மாற/5ட) எைன - எைன ம(#ம7ல - நம5 4#ப/ைத - பி
ச0ததிைய,Gட, ஒ ெகாய சாப தீ
ெகா

,கிற5.

#வத4/ தயாராகD -றி,

-: சாபமா? க(#,கைத ேபச இ5வா அபா சமய ?
ெஜ : க(#,கைதMம7ல, மனபிரா0திMம7ல, ேவ
G9கிேற ேக ......

ேத : (ெஜமீதாரைர பா/5) ேவ

காபா9வா

- ைகவிட மா(டா .

டா, ேவ

(-சீலாைவ பா/5)

#மானா7 நா ாிகிறப

டா. எ தா8 எைன,

மகேள! அ0தD சாப/ைத ேபா,கி,ெகா ள ஒ ப= த0தாக ேவ

-; (ஆX0த ேசாக/5ட, அ0த ப= நானா?
ேத: ஆமா.
-: சாி.
ெஜ : சபாO! ேதவேர! சபாO!

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

#.
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காசி - 13

இட :- -சீலா அைற.

இேபா :- -சீலா.

(-சீலா தனிைமயாக/ ேதபி/ ேதபி அFகிறா .)
- : அ0த பாதகனிட எ தகபனாாி உயிைரM மான/ைதM அழி,க,Gய

ஏேதா ஓ இரகசிய சி,கி, ெகா

ந#4கிறா.

ட5. அபா, அதனா7தா அவைன, க

#

(பைத பைத/5)
என மம? அ5 என பயகர இரகசிய? ெதாியவி7ைலேய!
(தாயா பவானியி பட/ைத பா/5)

அமா! அமா! எைன ப= ேக(4 அ0த பயகர இரகசிய என?
(க

ணாயி7 த உவ ெதாிய, க

#)

எைன அழி,4 அழேக! இைச,4 எைன ஆளா,4 இளைமேய நாசமாக(#!

நாசமாக(# இ0த அழ4.

(Oப/ைத 2சி எறிகிறா )
(ம9 விநா)

ஐேயா! அழ4 என ெச8M? 4ணசீலரான ேசகைர எனிட அ0த அழக7லவா

அைழ/5,ெகா

# வ0த5? அவ,4 நா அபணி/5வி(ட ெபா

அ7லவா

இ0த அழ4 மல க எ9 G9வா: ம0தியிட தரD ெசா7கிறா த0ைத :

தராவி(டா7 தன,4 மரண த

என சாப!
அ0தD ச

டைன தவாகளா. அ5 சாபமா ஐேயா! அ5

டாள ஏ அபாவி உயிைர/ த கர/தி7 ைவ/5,ெகா

வைத,கிறா? அவ ஒழி0தா7!

(க/திேல த=7 பய. பிற4 ெதளி உ

டாகிற5.) அவ ஒழி0தா7

அபா,4 ஆப/5 இ7ைல. எ வாX,ைகM பாழாகா5.

#
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ெகாைலதா! ெச8தா7 என? அவ சாகாவி(டா7 <9 உயிர7லவா

வைதப#.

ஆமா! எைன மண அைற,4 அைழ,க வ0தவைன பிணமா,4கிேற.
[ேமைஜ அைறைய/ திற05, ஒ ெபா(டல எ#/5, விஷ ம0ைத பா=ேல
கல05 வி#கிறா .]
ைமய7 ெகா

# ள அ0த மைடயனிட இைத/ த0தா7 ேபா5... ஆனா7.....

அ0த பயகர இரகசிய?
[ேயாசி,கிறா )

ஒேவைள, அவ இற05 வி(டாN சாப இ,4ேமா? த ஆைச நிைறேவறாத
 சாக ேநாி(டா7, அபாைவ/ :,4ேமைட,4 அAப,Gய அ0த
இரகசிய/ைத ேவ9 யாராவ5 உபேயாகி/5, ெகா ள ஏபா# இ,4ேமா? அவ

கெனPச,கார ம(#ம7லேவ - நயவPசகனாயிேற.
(ைககைள பிைச05 ெகா

#)

என ஏபா# ெச85 ைவ/தி,கிறாேனா?

(ெகாPச ேநர ேயாசைன ெச85வி(#, கீேழ ெச7கிறா )

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

இட :- ேதவ மாளிைக, Gட.

காசி - 14

இேபா :- ெஜக2ர, ேதவ.

[ேதவ, ேமைஜ மீ5 தைலைய, கவிX/5, ெகா

நாகா=யி7 சா805 ெகா

# கா7கைள ேமைஜ மீ5 ேபா(#,ெகா

அ(டகாசமாக இ,கிறா. -சீலா வகிறா .]
ெஜ : -சீலா !

,கிறா. ெஜக2ர

#
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[ேதவ தி#,கி(#/ தைலைய நிமி/தி -சீலாைவ பா,கிறா.)
- : நா ப=யான பிற4, தாக

ெசான அ0தD சாப க(டாய நீகிவி#மா

அபா?
ேத: (ஒ9 ாியாம7) தகேம! என ேக(கிறா8?
ெஜ : நா ெசா7கிேற -சீலா !

[ எF05 ெக[ரமாக உலவி,ெகா

# ேப-கிறா.]

உ தகபனாைர/ :,4ேமைட,4 அAப,Gய இரகசிய எனிட
இ,கிற5.

(-சீலா திைகப5 க

#)

ஏ திைக,கிறா8?
ஆப/தான5 ெவம05. ஆனா7 ெகாPச த

ஆப/5 வரா5.

ணீைர அதிேல ஊறிவி#,

- : விஷய/ைதD ெசா7Nக .....
ெஜ : மாமா, எ9 ெசா7=யி0தா7 நறாக இ0தி,4. பரவாயி7ைல
ெவ(க இ,4 எ9 எ

ணி, ெகா கிேற.

- : அ0த இரகசிய.....
ெஜ : எனிட எப, கிைட/த5 எ9 ேக(கிறாயா?

[ேதவ ெஜக2ர ைகைய பி/5 இF,கிறா]

ெஜ : (ேதவ ப,க திபி) ெசா7= விட மா(ேட பயபடாதீ! -சீலா! எனிட
விைலMய0த ைவர, பா/தா7 பிரமி,கD ெச8M பDைச, ைவயகேம கF

ைவ\ாிய...
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- : ேகாேமதக, /5, நவர/னக! இ,கிறன. நா ேக(ப5 என, நீ
பதி7 ெசா7வ5 என?
ெஜ : ெபா/தமி7லாம7 நா ேபசமா(ேட -சீலா ! அ0த நவர/தினக

என,4, கிைட/த5 ேபால இ0த இரகசிய கிைட/த5. ைவர மாைலைய நா

உன,4/ த05 நீ உ வசீகரமான கF/திேல அைத அணி05 ெகா

டா7, ஊரா

அ0த ைவர எப ெஜமீதார,4, கிைட/த5 எறா ேக(ப? எவனாவ5
மைடய ேக(டாN, நானா பதி7 ெசா7ேவ?
-: இரகசிய எப உம,4, கிைட/த5 எபைத, Gறயா5. அத4/தாேன

இIவள ேபD-.

ெஜ : ஆமா! அைதேயதா நா-,காகD ெசாேன. எபேயா கிைட/த5 அ0த
இரகசிய. க=யாண மானட அ0த இரகசிய உனிட தரப#. நீ என
ேவ

#மானாN ெச8யலா. க=யாண இ7ைல - உல4,4 அ5 தரப#. நீ

பிவாத ெச85ெகா

ேட கால கட/திவ0தா7, சாகச ெச8தா7, ெஜக2ரைன

ஏமாற நிைன/தா7, -சீலா! (4ரைல ேமN ேமN உய/தி, ெகா

ேட, அவ

அேக ேபா8 நி9. 4%ரமான பாைவMட) அ0த இரகசிய அரசாக/திட
ேபா8D ேச. அதகான ேனபா# எ வ,கீ=ட இ,கிற5.
(உர/த 4ர=7 சிாி/5வி(#)
-சீலா! நா (டாள7ல!

(தீெபாறி பற,4 க

மா,4D ெச7கிறா .)
------------------

இட : -சீலா அைற.

க!ட பா,கிறா. திைக/த மைக த ளா, ெகா

காசி - 15

இேபா :- -சீலா.

(த ளா நட05 வ05 -சீலா, ப#,ைக மீ5 விFகிறா .)

#
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-: ேசக! ேசக! எ நிைலைய பா! ப=! ப= ! உலகிேல ேக(ராத ப=!
ெப

ணி விப/5,4 மாறாக, க=யாண/ைத நட/5பவக , அறிவி=க ,

ஆணவ,காரக , பி/தக

, எ9 ஆயிர தடைவ Gறியி,கிேற.

எ தகபனா ப/தவ, அறிவாளி , ெபய,4 ஏறப கைண உ ளவ, அவ

எைன ப=[ட/தி4 ேபா எ9 G9கிறா.

ஐேயா! அவ ேகாப/ேதா# அ0த வா/ைதையD ெசானா7, ேகா7 ெகா
தா,கினா7, நா பல காலமாக ெப
ஆ

#

கைள, ெகா#ைம ெச85 பழ,கப(ட

களிேல இவ ஒவ எ9 ெவ9/5/ த ளி வி#ேவ.

அவ அFகிறா! என,4, க(டைள பிறபி,கவி7ைல, எ எதிேர க

வி#கிறா.

ணீ

மகைள/ தாேய எ9 அைழ,கிறா. அவைடய ழகா= மீ5 கா7 ைவ/5

ஏறி, அவ மயி7 உ(காேவ சி9மியாக இ0தேபா5 அபப(ட எ ,

எ தகபனா, ஐேயா! ம

யி#கிறாேர!

தகபனாாி உயி,4 எ வாX,4 ஒ பயகரமான 
ேபா(,கிறாேன அ0த பாதக.

ேசக! ேசக எேக இ,கிறா8? பாவ உன,ெகன ெதாிM, உ வாX

அழி,கப#வ5.

[ ப#,ைகயி7 ர
[மீ

# அFகிறா ]

# எF0தி,கிறா . ேமைஜ மீ5 விஷ, ேகாைப இப5 ெதாிகிற5.]

விஷ இனி ஏ?
(அைதேய உ9 பா/5வி(# சிாி,ெகா கிறா .)
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விஷ ஏனா? ஏ உபேயாகமாகா5? நா ப=யாக/ தாேன ேவ

#. காதலற

அ0த, க=யாண. எைன ெம ள ெம ள, ெகா7N விஷ - இ5 - இேபாேத
ெகா9வி#ேம.

(ேகாைபைய எ#/5 பா/5வி(#)

ஆனா7 ேசக! ஐ8ேயா ! ேசக! நம5 காத7 ரா]ய அழி05வி#கிறேத. உ

இதய/5,4 ேஜாதி எ9 ெசா7வாேய, இேதா உ ேஜாதி. அைண05விட
ேபாகிற5,
[ேசகாி பட/ைத பா/5]

அபா எைன மனி/5 வி#. எ மீ5 4றமி7ைல. நா மாசறவ

எைன நா தியாக ெச8கிேற எைன ெபறவ,காக.

-

(ேகாைபைய ேமைஜ மீ5 ைவ/5வி(# பட/ைத எ#/5 அைண/5, ெகா
அ0ேதா ! இ5தானா என,4, கதி இ9 நிலவி7 அவ நாA....ஐேயா!

நிைன/தாேல

(பட/ைத மா(வி(#, க

கைள, ைககளா7 <, ெகா கிறா

தி#,கி(#, ைகைய எ#,கிறா .)
ேசக! ேசக! க

ஒ கண.

ைண < பய இ7ைல. எ க/திேல கல0த க

உைன நா இழ,க/தா ேவ

#மா?

#)

ணாளா!

('வானிNைற மதிேய, மதிேய வாXவி நிதிேய'' எற பா(ைட, ேசாகமாக ெம7=ய
4ர=7 இர

எ

ணி,ெகா

ட பா#கிறா , நிலவி7 நைடெபற காத7 விைளயா(ைட
#)

வாXவி நிதி ! வாXவி நிதி ! அ0த வPசகனி சதி,4 இைரயாகிேற. இதேகா
இ9 அவ நாA

(சில விநா ெமளன: பிற4 ஓவித உ9தி ெப9)

ெச! ேசக எ தியாக/ைத, ேக விபடாம=,க யா5. த0ைத ஒ நா

ெசா7=ேய தீவா. ேசக எைன நி0தி,கமா(டா, நிDசயமாக. தியாக/தி
ேமைமைய அவ எேபா5 ெசா7வாேர என,4.
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(ேகாைபைய எ#/5, 4,க ேபா4 ேபா5. ஜன7 வழியாக ஒ க ள
Zைழவ5 கா

கிறா . தி#,கி(# ேபான -சீலா, உடேன சமாளி/5,

ெகா கிறா . க ள அவைள, க

ட5, 5பா,கிைய, கா(#கிறா. அவ

அலறவி7ைல. னைக ாிகிறா . க ளA,4 இேலசாக, கி= பி,கிற5.
அவைனேய உ9 ேநா,கியப எனேமா ேயாசி,கிறா

பா/தபேய பி வா4கிறா.)

-சீலா. அவ அவைள

- : நி7 ! ேபாகாேத!
-: அைசயாேத (5பா,கிைய, கா(#கிறா.)
- : -/த பயெகா ளி, களவாட வ0தவ ஒ ெப

ைண, க

# ஓ#கிறாேய!

இIவள ேகாைழ ஏ இ0த ேவைல,4 வ0தா8?
-: உ! -(#வி#ேவ.

(க ளனி ைக ந#4கிற5)
- : ஏ ந#,கெம#,கிற5? பயமா?
-: (அச# ெசா(ட) என,கா பய? உன,க7லவா பய இ,கிற5! பயபடாேத!

GDச=டாம7 இ. நா உைன ஒ9 ெச8யாம7 ேபா8வி#கிேற.

- : (நிதானமாக) என,ெகன பய? இேக க ள, கீேழ காக. உன,4 எ
உைடைம ேவ

கீேழ கநாக.

#. அவேனா எைனேய அபகாி,க வ0தி,கிறா. நீ க0ேத ,

(க ள திைக/5 ேபாகிறா.)

- : பயமாக இ,கிறதா? உன,4 உயிமீ5 இன ஆைச இ,கிற5. என,4

அ0த ஆைச இ7ைல. ஆகேவ அDச இ7ைல. நீ -(டாN சாேவ, -டாவி(டா7

GடD சாேவ.

36

(ேகாைபைய, கா()

இேதா பா! இ5 ஒ ஆMத0தா.
- : என இ5?

-: விஷ!

க : அ8ேயா !

- : அேட, என அDச ! இன இர
ேகாைப கீேழ உ

-லபமாகி இ,4.

# நிமிஷ கழி/5 வ0தி0தா7 இ0த,

# கிட,4 எ பிண இேக கிட,4. உ ேவைலM

- : உன,4 ைப/தியமா?
-: (தைலைய அைச/5) 5ளிGட, கிைடயா5. ஆனா7, ெஜமீதார ெஜக2ர

தாசாA தாசனாகிேற எ9 ெசா7கிறா. அவைர, க7யாண ெச85 ெகா ள
மா(ேடென9 பிவாத ெச8கிறாேய, -சீலா ! நீ ஒ ைப/ய - எ9 அபா
G9கிறா. அவ ம(#மா? எ ஆயி, காதல அ,க ெசா7வா, "என

க

ேண ! ைபதய உன,4! உலகேம எதி/தாN நா உைன விடமா(ேட"

எ9. அவ ஒ பிரபல டா,ட. ஆனா7 ேவ,ைக என ெதாிMேமா? என,4
ைப/ய 5ளிGட, கிைடயா5.

க: என ெதா7ைல இ5! இ5 ஒ மாதிாி ைப/யேமா?
- : உன,4, காத7 ெதாிMமா?

க : ெதாியாேத.

- : கன ைவப5. கதைவ உைடப5, காைத அ9ப5 இ5ம(#தா
ெதாிMேமா? எனபா இ5. களவானா7 உன,4 ெபா

ைக,4 ெபா

கிைட,4. வாX,

ம(# ேபா5மா? காத7 ெதாியா வி(டா7 நீ என

ெச8யேபாகிறா8 களவாய ெபாைள எ7லா ைவ/5,ெகா

#?
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க : என,4 மய,க வகிற5.
- : இIவள அழகான நிலவி7, உன,4, களவாட ேபாகலா எ9 /தி
பிற0தேத தவிர, ேவ,ைகயாக உலாவலா, ஆன0தமாக பாடலா எ9 ேதாற
வி7ைல. ஏ? காத7 எறா7 தா ெதாியா5 எகிறாேய!
க: நா ேபாகிேற. நீ ஏேதேதா ேப-கிறா8. உைன பா/தா7 என,4

பாிதாபமாக இ,கிற5, பயமாக இ,கிற5.

- : ேந9 நீ வ0தி0தா7 நாA Gட/தா பய05 ேபாயிேப. இ9

உ

ைமயிேலேய பாிதாப ப#கிேற. ஏ ெதாிMேமா? நீ உ F/ திறைமைய,

கா(னாN எைன என ெச8ய M? சாக,க M. நாதா சாக/
5ணி05 வி(ேடேன! இனி பய என? -# இOடமி0தா7.
க : இ7ைல நா ேபாகிேற. ஏேதா சதி நாடக மா#கிறா8. எைன ஏ8,க

பா,கிறா8. நா கீேழ இறகி ேபா4ேபா5 GDச=(# எைனD சி,க

ைவ,கலா எ9 பா,கிறா8. நா ஏமாறமா(ேட. அபேய அ0த

நாகா=யி7 உ(கா.
- : பிற4?

க : உ வாயி7 5ணி அைட/5.....
க : வழ,கமாக நடப5தா. வாயி7 5ணி அைட/5 எைன நாகா=ேயா#

ேச/5, க(விட ேபாகிறா8. அ5தாேன!
க: ஆமா... GDச=(டா7....

-: பயபடாேத! இ5 ெபாிய மாளிைக. ஒதர இர

# தர GDச=(டா7 கீேழ

ேக(கா5. சாி நா GDச=(டா7 ெகா9வி#வா8 ைப/ய,காரா ெகாைல!
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தெகாைல! இர
அIவளதா.
(-சீலாவி க
க:க

ேல எ5வாக இ0தா7 என? இேபா5 நா சாகேவ
களிேல ெகாPச நீ ெப4வ5 க

#.

#)

களிேல நீ....

- : அபா! உன,4 அ,கா, தைக, யாராவ5 இ,கிறாகளா?
க : (இ7ைல) எ9 ெதாிவி,க/ தைலைய அைச,கிறா.)
- : அமா ?

க : ( இ,கிறாக

எ9 ெதாிவி,க/ தைலைய அைச,கிறா.)

- : என,ெகா உபகார ெச8கிறாயா? களவாட வ0தவைன ஒ கனி உபகார

ெச8 எ9 ேக(ப5. படெம#/தா# நரக/ைத பா/5 மாணி,க ெகா# எ9

ேக(ப5 ேபா=,கிறதா? எ நிைலைம அப ப(ட5. அதனா7தா, யாைர,
க

டா7 பய/தா7 G, 4ர=ட ேவ

#ேமா, அவைன, க

# உதவி ேக(கிேற.

க : நப யாத ேவ,ைகயாக இ,கிறேத. நா என உதவி ெச8ய M?
க ளனிட....... உதவி ேக(டா7... என,4 ாியவி7ைலேய.

- : என,4 உதவி ெச8வா யா இ7ைல. இ0த விஷ/ைத/தா உதவி,4

அைழ/ேத. நீ விஷ/ைதவிட, ெகாயவனா! நீ க(டாய உதவி ெச8யM.
க: என உதவி?
-: க ளனாக இ0த5 ேபா5. நாைள,4 ேவ

ேவைல,4 ேபாக ேவ

உன,4 ெபா

உதவி ெச8.

# மானா7 Gட, க ள

டா. உ ஆM(பாிய0த திட ேவ

ய அவசியமிறி

தகிேற. ேவைல தகிேற. என,4 ம(# இேபா5 ஒ
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க: (ாியாம7 ) நானா? உதவியா? என உதவி?
க: ெகாPச ேநர எ காதலனாக இ.
க : பய05 ேபா8) தாேய! 4பி#கிேற. நீ வனேதவைதேயா, ேமாகினிேயா,

எைன ஒ9 ெச85 விடாேத. நா தா8,4 ஒேர மக... இனி நா ச/யமாக/

தி#வதி7ைல.

ஐேயா! ஐேயா! (டாேள! நா ேதவைதMம7ல, பிசா-ம7ல. உனிட உதவி

ேக(4 ஒ அபா,யவதி, ெகாPச ேநர ஒ மணி ேநர எைன/ தாேய, ேபேய

எ9 Gபிடாம7, க

ேண ! மணிேய ! எ9 Gபி#. அPசாேத, ெகாPசி ேப-.

க : (திைகபைட05) நானா? உைனயா?
-:உ

ைமயாக அ7ல, பாவைனயாக.

க: ஏ?
-: உ(கா. நா இ0த 2(#,காராி ஒேர மக
இ,கிேறன7லவா?

- தா8 இ7ைல - நா அழகாக

க : ஆமா...
- ; அதனாேலதா என,4 ஆப/5. ெப

க!,4 அழ4, ஆப/ைதM உ

அ0த அழகா7 மறவக!,4 ஆப/5 உ

ெகா ள ேவ

டா,4.

டா4. எைன, க=யாண ெச85

#ெம9 எ மாம, காக, கயவ, பிவாத ெச8கிறா.

எபேயா எ அபாைவD சாிப#/தி, ெகா

டா.

க : அவைன, ெகா9வி#கிேற. அ5 M எனா7....
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- : ெகாைல ெதாிM, கள ெதாிM, காத=,க ம(# ெதாியாதா? இ5 ெதாி05

ெகா ளாம7 இIவள ெபாிய ஆளாகி வி(டாேய.

க : காத7 எப5 ?5 - -கேபாகிகளி சதி - கவிகளி கபைன மாளிைகயிேல

தரப# ம5 - எ9 எ தாயா என,4, Gறி இ,கிறாக .

-: பாவ, உ அமாைவ எவனாவ5 பாதக ஏமாறி பி(பா. மன

ெநா05 ெசான வா/ைத அ5. ஆனா7 காத7 சதி அ7ல, வைல ; சி,கினவ

தவதி7ைல ; பானவி7; ஆனா7 இ,4 வைரயி7 அழ4 அதமாக இ,4.
ைகGனா7 வி05, இ7ைலேயா அ5ேவ விஷ. காத7 ச0திர ேபால
ேஜாதியாக இ,4; சில சமய ெநபாக எாி,4.
(-சீலா இப, G9ேபா5, க ள ெம ள நFவ பா,கிறா. அைத,
க

#வி(ட -சீலா அவைன ேநா,கி)

க : ேபாகாேத... உ(கா. நீ ேபாக யசி/தா7, நா GDச=#ேவ - நீ

அகப(#, ெகா வா8. நா இைதபறி உன,4D சாவகாசமாக பிற4

G9கிேற. ஒ பி/தனி பியிேல எ தகபனா சி,கி,ெகா

டா. ஒேர ஒ

வழிதா இ,கிற5 நா தபி/5,ெகா ள. ெஜமீதாரனாக பா/5, எைன

ேவ

டா எ9 ெசா7=விட ேவ

பா,க, ேபச, அவ வரேபாகிறா.

#. அத4/தா இ0த ஏபா#. எைன

(ச0த ஏதாவ5 ேக(கிறதா எ9 உ9, ேக(கிறா .)

இ ! இ7ைல! ச0த காேணா. இன வரவி7ைல. ெகாPச ேநர ஆக(#

எ9 இ,கிறா. அ0த, கயவ நா :கிய பிற4 வரலா எ9 Gட

இபா. அவ வகிற சமயமாக பா/5, நீ எனிட காத=ப5 ேபால
ேப- , நாA சரசமா#பவ
கா(சிைய, க

ேபா7 நேப. அவ உ ேள வ05 அ0த,

டா7, உடேன எைன ெவ9/5வி(# ேபா8 வி#வா. நா

ேகவல ந ளிரவி7 ேசாரநாயகனிட ேபசி, கிடபவ

க=யாண ெச85 ெகா வ5 எ9 ெகா

ெபய என?

எ9 எ

ணி எைன,

# ள ஆைசைய வி(# வி#வா. உ
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க : ர/தின.
க : ர/தின! இ0த உதவி ெச8, அ7ல5 எ உயிைர ேபா,4.
(-சீலாவி ேசாகநிைலைய உண05 பாிதாப - ெகா

ட க ள ந7வழிப(#)

க : எ தைக அமா இனி நீ. இIவள இளவயதி7 விஷ சாபி(# மய,

எ ைக/ 5பா,கியா7 சாக 5ணிM அள,4 உன,4 மனேவதைன
ஏப(,கிற5. இேபா5தா உண0ேத உ நிைலைமைய.
க : நீ மிக ந7லவனபா.

க: இ5தானமா த7 தடைவ எைன ந7லவ எ9 பிற Gற, ேக(ட5.

ஆனா7 எ தாயி ேம7 ஆைண. இனி நா களவாட மா(ேட.
- : எைன, காபாற?
க: தயகமா(ேட....
- : எ ெபய -சீலா?
க: தயகமா(ேட -சீலா !

- : அ0த, காம,4ர4 ஏதாவ5 எனிட ேசOைட ெச8தா7 வாைல ந9,4.
க : ேபO! அ5 நம,4 பழ,கமான ேவைல. இ0த, காத7 விஷய தா தி5.
-; நா அவைன, க
க : சாி.

ட5 தி#,கி#வ5 ேபா=ேப.
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-: அவ உைன அபா. ெகாPச ேகாபி. ேமN இபப(ட

சமய/திேல ேகாைழGட/ ைதாியசா=யாவான7லவா?

க : அபானா? எ -பாவ ஒ மாதிாி -சீலா அ விF0தா7 நா மAஷன7ல,
மிகமாகிவி#ேவ : க

ம

ெதாியாம7 தா,4ேவ.

- : நட,க(#. ஆனா7 ஒ9. நா இைடயிைடேய ேவ

டா. அ,காேத, எ9

ெகP-ேவ; ச(ைட ெச8யாத5 ேபால நட05 ெகா ள ேவ

#.

க : சாி, -சீலா ! ஆ/திர/தி7 நா எைதM மற05 வி#ேவ. அ0தD சமய இ0த/
5பா,கி எனிட. இப5 ஆப/5. இைத நீ ைவ/5,ெகா .

-: ர/தின நீக ளனாக, கால0த !கிறாேய தவிர, உ

ைமயிேலேய

எைனேபால ஒ தைக இ0தி0தா7 உ/தமனாகி இ,கலா. எIவள

நபி,ைகMட 5பா,கிைய எனிட ெகா#,கிறா8,

க : நா ம9பிறவி அ7லவா எ#/தி,கிேற -சீலா ! சாகசமாக ேபசி எைனD

சாக,கேவ நீ த0திர ெச85 5பா,கிைய வாகி, ெகா

டதாகேவ இ,க(#.

சகல -க இ,4ேபா5, காதN,காக உயிைரவிட/ 5ணிM ஒ உ/தமியி

கர/தா7 மா வ5. ஊராாிடேமா, ஊ ஆ ேவாாிடேமா உைதப(#D சாவைதவிட
ேமலான த7லவா?
- : ஒ க ள கா(# இர,க Gட, காகனிட கிைடபதி7ைல.

க : ஆமா, உைன வைத,4 அ0த வPசக இேபா5 அ7ல5 இன ெகாPச

ேநர/தி7 இ4 வவா எ9 எப/ ெதாிM உன,4? - - : (ேக=யாக
அ5வா? ேதா(ட/5D -வைர/ தா
வர/ ெதாி0தத7லவா உன,4?

, கயி9 ேபா(# ஜன=7 மா(, உ ேள
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க. ஆமா. அ5 எ ெதாழி7, பழ,க. க: க ள எ0த 2# Zைழவா. காக
கதியற கனிமாடமாக பா/5 Zைழவா ெப

ஆ

களி -பாவ/ைத/ ெதாி05 ெகா ள M.

களா7 அIவிதமான

க: அபயா! - : ேமN நா சமதி/5வி(ேடன7லவா. அ0தD ச

நிைனபிேல இபா. :,க வரா5. ேமாக மய,க இ,4.

டாள அேத

தனியாக/தாேன இபா . தகபேனா நமிட பய05 கிட,கிறா, ேபா8/தா

ேப-ேவாேம எ9 ேதா9. வவா. ேமN, கா0தவ விவாக எ9 ேவேற

ெசா7= இ,கிறா.

க : மைடய! வர(#.

(உ(காகிறா.)

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

இட : ேசக 2#

காசி - 16

இேபா : ேசக.
(ேசக ப#/5 ர கிறா. :,கமி7ைல. ப,கிறா, யவி7ைல. பா#கிறா,

திதி இ7ைல. உலாகிறா - ேயாசி,கிறா.)

ேச : (தனிெமாழி) -சீலாைவ ஏ அIவள அவசரமாக அைழ/5,ெகா

#

ேபானாக . ஒேவைள, ேதவ,4 உட ஏதாவ5... ெசDேச! உட,4D

சாியி7ைல எறா7 எைன அ7லவா அைழ/திபாக . மாாி அவசர ப#/தி

அ7லவா அைழ/5,ெகா

(ெட=ேபா ெச8கிறா.)

# ேபானா . எத4 ெட=ேபா ெச85 ேக(ேபாேம.

"ஹேலா ! ஹேலா !''

'ஆமா! நா தா, டா,ட ேசகதா ேப-கிேற...'
--------------
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இட :- ேதவ 2#

காசி - 17

இேபா - ேதவ , ெஜக2ர.
[ேதவ ேமைஜ மீ5 தைலைய, கவிX/த வ
நிைன/5, ெகா

ண கவைலMட ஏேதேதா

,கிறா.]

(ெஜக2ர, ேபாைதMட அவைர விைற/5 பாப5, உலவ5மாக
இ,கிறா. ெட=ேபா மணி அ/த5 ேதவ ேப-கிறா !)
ேத: என ேசக? இ0த ேநர/தி7....
.....................

ேத: ஓேஹா -சீலாைவ அவசரமாக அைழ/5, ெகா

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

# வரேவ, பய05வி(டாயா?

ேத: அெத7லா ஒ9மி7ைல...
(ெஜக2ர 49,கி(#)
ெஜ : யா ேப-வ5?

ேத: ேசகர.
ெஜ : ேசகரனா? சாி! இேக வரD ெசா7Nக ,
ேத : யாைர?
ெஜ : அவைன/தா. பய7, நாைள,4 நிDசயதா/ த/தி ேபா5 ஏதாவ5
ெதா7ைல தர,G#. வரவைழ/5...
ேத: அவ கா=7 2X05
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ெஜ : கா=7 விFவேதா, க

ேபா8 வகிேற. அத4

ணீ ெபாழிவேதா, என,4/ ெதாியா5. நா ெவளிேய

ேத: (ெட=ேபானி7) டா,ட! ஆமா! ெகாPச வ05 ேபாகிறீரா... இ7ைல... -சீலா

:கிவி(டா . என,4, ெகாPச மாவ=... அபபா பபபா...

''ஆமா, -சீலா,4,Gட/ ெதாிய,Gடா5... பய05 வி#. உடேன தா...... வ

கிறீரா?... ச0த Gடா5. 4ழ0ைத பயப#.....
----------------------

இட : -- ேசக 2#.

காசி - 18

இேபா - ேசக.

(அவசரமாக, ேகா(# ேபா(#,ெகா
ெகா

# றப#கிறா.)

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

இட :- ேதவ 2#.

# சில ம05கைளM ெப(யி7 ைவ/5,

காசி - 19

இேபா :- ேதவ.
[ேதவ ேசக வர,காக, கா/தி,கிறா. ேசக அவசரமாக வகிறா.]
ேத: ச0த ெச8யாதீ, டா,ட! உ(கா.
(டா,ட ேசக, KெடதாKேகா எ#,கிறா - பாிேசாதி,கிறா.)
ேத: பா ேசக! எப அ/5, ெகா கிற5 பா/தாயா?

ேச : ஆமா! ெகாPச ப#/5,ெகா கிறீரா? சாியாக பா,க ேவ

#.

ேத : ைப/ய? ேசக, அைதெய7லா -( ைவ ெப(யி7 உ(கா இப..
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ேச : இதய, ேகாளா9 எறீேர... ேத: ஆமா. ெந#நாைளய வியாதி. ஆனா7 -சீலா
அைத ெசாKதப#/திவி(டா . உ(கா ேசக.

ேச : மாGட, படபட எ9 அ/தேத.
ேத: ேநாயா7 அ7ல. ேசக! ேப8 அைற05 வி(ட5 எைன ஏ அப விைற/5
பா,கிறா8? ேபயாவ5. பிசாசாவ5. இைத எ7லா யா நவ5 எகிறாயா?

ேப8, ேவேறா தனியான ஜாதி அ7ல அபா! மனிதகளிேலேய சில ேப8,4ண
பைட/தவக தா.
ேச : தாக

என ெசா7கிறீக ?

ேத: ெசா7லேவ

ய5 இனிேம7 தா ேசக. நீ தி#,கிடாம7 ேக(கேவ

#.

49,ேக எ5 ேபச, Gடா5. -சீலா உைன, க=யாண ெச85ெகா ள

மா(டா .

ேச : ேவ,ைக ேபச...
ேத : வய5ம7ல, ேநரம7ல. நாைள,4 -சீலாைவ ெஜமீதார ெஜக2ர,4
மண,க நிDசய ெச8ய ேபாகிேறா,
ேச : -சீலா...?
ேத: சமதி/5 வி(டா .
ேச: நா நபயா5....
ேத: உலகேம நபா5. ஆனா7 அ5 உ

ைம. -சீலா சமதி/த5, உைன

மற0ததா7 அ7ல, எ உயிைர, காபாற.
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ேச : தக

உயி,4 -சீலா திமண/5,4 என சப0த?

ேத: தபி! எைன பா. நா ெகாைலகார எ9 ெசானா7 நவாயா?
ேச : ஒ,காN நப மா(ேட.
ேத: க ளமி7லாத ெவ ைள உ ள; ஆனா7 உ
ெகாைல ெச8தவ.

ைம என ெதாிMமா? நா

(ேசக தி#,கி#கிறா.)

ேசக பாிதாப/5,4ாிய எ கைதைய, ேக . நா வா=பனாக இ0தேபா5. ஒ
அழகிய இள விதைவைய, காத=/ேத. அவ

எைன பாிSரணமாக

நபினா . காத=7 <Xகிேனா. கைடசியி7 ச<க, க(#பா(#,4 4#ப,

ெகளரவ/5,4 பய05. நா அவைள, ைகவி(ேட... கப வதியாக.....
இ0த, ெகாயவனா7 ைகவிடப(ட அெப

எெனன கOட/5,4

ஆளானாேளா ெதாியா5. அ,க எ மன ம(# -#. ஆனா7 கபழி/த

காதகனான நா, ெஜமீதார ெஜக2ராி தைக பவானிைய, க=யாண
ெச85ெகா

#, ெகளரவ ெபேற. அ0த விதைவயி ெபய ெசாண,

Kவணா எ9 ெபய.

ேச : யா? ம: மி(டாதாராி ைவபா(யாகD சில கால இ0தவளா?
ேத: ஆமா. அவைள விபசாாியா,கியவ, நா தா! அவ
உலக G9. இ0தD ச
ஆளா,கி9.

விதி அ5 எ9

டாள ெச8த சதி, ெசாண/ைத அ0த, கதி,4

ேச : நா எ ெச7வ/திN -க/திN <XகிD ெசாண/ைத மற0ேத ேபாேன.

அவேளா பலவித, கOட அAபவி/5 பிற4, ம: மி(டாதாராி ைவ

பா(யானா . என,4 அ5 ெதாியா5. நா ஒ ேவைல யாக மி(டாதாரைர

பா,கD ெசேற ம:,4. அைமயான வி05, உபசார - மி(டாதார

என,4 அளி/தா. அறிர. அவ ஒ அவசர காாியமாக ெவளிேய ெசறா. நா
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மி(டாதாராி மாளிைக/ ேதா(ட/திேல உலவD ெசேற. இ9 ேபா7 அ9

ந7ல நில.

------------------இட :- ம: மி(டா ேதா(ட.

காசி - 20

இேபா :- ெசாண, ேதவ, மி(டாதார.
[ேதா(ட - நில - ேதவாி வா=ப பவ - பா(# - சாளர திற,கப(# ஒ
ெப

பா,கிறா . இவ பா,கிறன ஆDசாிய/5ட.]

ேத: (ஆவNட - ஆDசாிய/5ட) ெசாண!
ெசா : தாகளா?
(ேதவ கரகைள நீ(#கிறா. அவைள அைழ,4 பாவைனயி7. ஒகண, ேதவ
தனிைம. சாளர/திேல ெசாண இ7ைல.)

ேத: பிரைம ! ஆமா! (தனிெமாழி) ஆனா7 4ர7, அேத 4ர7.... ெசாணமா? இ,க
Mமா?
[எதிறமி05 ெசாண ஓவகிறா . இவ ஓ/ தFவி,ெகா கிறன.
ஒவைர ஒவ பா/5,ெகா கிறன.]

ேத : (அ <D-, 4ர=7) ெசாண? நா....
ெசா : இப, கனவ7ல ! உ

ைமதா! நீக

இேக எப?

ேத: மி(டாதாராிட ஒ ேவைலயாக... நீ? ெசா : நாA அவைடய ேவைலயா

தா....

(ேதவ ெசாண/5ைடய ஆைட அலகாரகைள பா,க)
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ேவைல ெச8பவ!,4. இப அலகார இராேத எ9 பா,கிறீரா? நா

மி(டாதாராி அபிமான Kதிாி!
ேத: அபிமான Kதிாி!

ெசா : (தைலைய ஆ( ) ஆமா ! மான இழ0த பிற4 அ0த ப(ட தரப#கிற5.

மாளிைகயிேல 4 ஏறினா7. பைழய ம

4ைசயாகேவ இ0தா7, அபிமான

Kதிாி எற ெபய இரா5. ேவ9 பலவிதமான ெபய. (ெப<D-.)

ேத: (ெசாண/ைத ம9ப ஒ கண ஆDசாிய/5ட பா/5வி(#, ஆேவச
ெகா

டவ ேபால) ெசாண!

ெசா: இ7ைல! ெசாண ெச/5வி(டா . உட ேசாைலயிேல விைளயாய
ெசாண ெச/5வி(டா . விதைவ மா

# ேபானா . நா Kவணா

மி(டாதாராி ைவபா(. கணாகர/ ேதவாி மைனவியாக இ,க

ேவ

யவ

இ9 இ0த நிைலயி7

(ேதவ க/திலைற05 ெகா

#)

ேத: ெசாண இ0த பாவிைய மனி/5 வி#. மாசற உன,4 நா 5ேராக

ெச8ேத. மகா பாதக நா.

ெசா : அத4 பாிசாக பகவா உைம ெஜமீ 2(# மமகனா,கினா.

என,4தா. (மாளிைகைய, கா( ) இ0த அ0தKைத (த அலகார/ைத,
கா() இ0த அலகார/ைத/ த0தா.

ேத : ெசாண! எைன நீ எIவள க

5ேராக.......

/தாN 4றமி7ைல. நா ெச8த5

ெசா : மாளிைகயிேல, இ/தைகய 5ேராகக

ெவ9 நிலாDேசா9.

ேத : இ0த, காதகனி 5ேராக/தா7 இ0த, கதி,4 ஆளானா8. மாதரசி ! உ மல
க/ைத மைற/5, ெகா . உ அழ4 அலகார எைன, ெகா7கிற5.

மைற05 ேபா! எைன மய,க வ0த மினேல மைற05 வி#.
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ெசா : (ேக=யாக) எ காதல கவியாகிவி(டா!
ேத: கவியாேன! பல! வாX,ைகயிேல நா அைடய ேவ
இழ0ேத. ெசாண!

ய வி0ைத

ெசா: உயி உடN, மல மண, நர நாத எ9, அ9 ெசானீ.
நபிேன. ேமாச ேபாேன. ைகவி(Q, கவைலயி7 <Xகிேன; க
ெபாழி0 ேத; யா இர,க கா(னாக . இ0த, ைக ெப

ணீ

ணிட? -றாத

ேகாயி7 இ7ைல ! Sைஜ, விரத எ9 தவறவி7ைல. எ மணாள எைன

ஏ9,ெகா வா, ம9பM வவா, எைன ப#4ழியி7 த ளமா(டா எ9
நபிேன... ெந#நா

வைரயிேல ஒேர ஒ நா , உலகி , பகிரகமாக.

''ஆமா! ெசாண எ மைனவிதா" எ9 ெசா7=விட(#. அ5 ேபா5. பிற4

விஷ ெகா#/5D சாபி# எ9 GறினாN 5ளிGடD சPசலமிறிD
சாபிடலா, எ9Gட நிைன/ேத.
ேகாயி7 -றிD -றி நா க

ட பல என?

உைம ெபறவி7ைல. உம5 மன மாறவி7ைல. ேகாயிN,4 வ0த ேவ9 பலாி

மனதிேல ஆைசைய, கிளறேவ பயப(ட5.

உலகெமன தம ச/திரமா எைன, காபாற. நா வாழ வழியி7ைல. எ

4#ப த/தளி/த5, காபாற மா,க இ7ைல... நா விபசாாியாேன -

விபசாாியா,கப(ேட.

ேத: ஐேயா ! பாவி நா.....
ெசா : பதற ேவ
இ,க ேவ

டா! 4ல மாதாக, 4#ப விள,காக, தக

#ெம9 தவ கிட0ேத. இ9 ! உம5 க

காமவ7=யாக நிகிேற. மி(டாதாராி ேபாக ெபா .

தம ப/தினியாக

கைள மய,4

காத=,க/ ெதாி0த உம,4, கடைமயி இல(சண ெதாி0தா7 நா இ0த,

கதி,4 ஆளாகி இ,கமா(ேட. உ ெநPசிேல வPசக இ0த5. ெகாPசினீ.
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பிற4, விதைவ நம5 அ0தKைத, 4லெபைமைய, ெகா7N நP- எ9
எ

ணி, ைகவி(Q.

ேத: ச<க எைன வ9/தி9. மிர(9.
ெசா : ச<க, சாைல ஓர/தி7 உலா அபைலகைள நபி,ைக ெகா !ப
ெச85, பிற4 ந(டாறி7 வி#பM ெசா7கிறதா? ச<க/தி ேகாப/5,4
பய0தீ; உம5 மன. உம,4 ஒ9 க(டைள பிறபி,கவி7ைலயா? 'அவ

அபைல! உைன நபினா ! உலகேம நீதா எ9 எ

ணினா . அவ!,4 நீ

ஆயிர தடைவ ச/திய ெச8திபா8; அவ!ைடய ெநP- ந#கிய ேபா5, நீ

அவைள பயபடாேத எ9 Gறினா8. அவ

ேபசினா8; க

அத4  ேக(டறியாதெத7லா

ணீைர/ 5ைட/தா8. G0தைல, ேகாதினா8, ேகாமளேம எ9

ெகாPசினா8. அவைள, ைகவிடாேத. நீ ைகவி(டா7, அவ

ச<க/தி சாப

எ9 அைழ,கப#, விபசார ப#4ழியி7 த ளப#வா !'' எ9 உைடய
மன ெசா7லவி7ைலயா? மாளிைக வாச இ0தா7 என. மன அேக ம(#
இபா?
ேத : நா ெச8ததகாக நா மனமார வ05கிேற, ெசாண எைன
மனி/5வி#.

ெசா : இேபா5, உம5 -க/ைத/தா ேத, ெகா கிறீ. மனி, ேக(கிறீ,
உைடய மனD சா0தி,காக. நா அதைன உம,4 அளி,க M. ஆனா7

உலக எைன மனி,4மா? 'பாவ அவ

மீ5 4ற மி7ைல! ச<க,

க(#பா(#,4 பய0த ஒ ஆடவனா7 அவ

ைகவிடப(டா ' எ9 G9மா?

எைன பா/த5 உலக என ெசா7N?
'ேபாகிறா

பா விபசாாி!' '4N,கி நட,கிறா .' 'மிA,கி, ெகா

'மி(டாதாரைன மய,கினா !' எ9 ேக=M க
சீமாகேளா, க

அவசர,காரக
வி#வாக .

# திாிகிறா !

டன கல0த 4ர=7 ேப-.

ட உடேன, என விைல தரலா எ9 மதி ேபா#வாக .

விலாச விசாாிபாக

: அF/த,காரக

ெப<D-ட நி9
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நா இ9 நடமா# நாச! சரசமா# சனிய ! வைல2- வனிைத !

திகX பாட(#மா?
(இர

ேடா அ பா#கிறா ) இப எ7லா, எDசாி,ைக ெச8கிறாக , எ

ேபாறவகைளபறி க

ணா, எைன ஓ அழகி எ9 G9கிற5. உலகேமா ,

அபாய அறிவி எ9 ெசா7கிற5. இIவள....
ேத: எ மன உ9தி ெகா ளாததா7 தா....

ெசா : இேக நா, மாளிைகயிேல பா,கிேற, GைடGைடயாக பழ வ.

திபாாிறி அF4. அFகிய பிற4 4ைபயிேல 2-வாக . பிற4 அதிேல F

ெநளிM. நா அFகிய பழ! அFகிய5 எ 4றம7ல.
ேத: 4றவாளி நாதா.
ெசா: உலக விசி/திரமான நீதிமற: நீேர. G

ஒ,ெகா

டா7 Gட, த

ேடறி உம5 4ற/ைத

டைன என,4/தா த!

ேத: ெசாண ! எ மன ப# பா# ெசா7= யா5.
ெசா: எ இளைம, அழ4, அ, ஆவி எ7லாவைறM அபண ெச8ய 

வ0ேத ; உம5 காலயி7 ைவ/ேத. உைத/5/ த ளினீ - உதறி/ த ளினீ இ9... 5ர/தி, ெகா

# வகிறீ. ஆனா7 உம5 பி,4 அகபட யாத

உயர/தி7 நா இ,கிேற.

ேத : எ இதய/திேல நீ இட ெப9வி(டா8.
ெசா : ஒ வைகயான திதி! என,4 ஒ விதமான திதி. ஏXைமயிேலேய
ர

# கிட0ேத. இேபா5 மி(டாதார பண/தா7 அபிேஷகி,கிறா எைன.

ேத : பணமா ெபாிய5?
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ெசா: ச0ேதக என? வாX,ைகயிேல பண பிரதானமாக இ,4

விதமாக/தாேன உலக இ,கிற5. ஏைழ எ9 பண,காரெர9 இர

இ7லாம7, ஒேர ஜாதியாக இ0தா7, என,4 இ0த எ

ண உ

டாகா5.

# ஜாதி

பணமிறி எ 4#ப பைத/தேபா5 பணமா ெபாி5 எ9 ேவதா0த ேபசி,
ெகா

#, எகைள, காபாற யா வரவி7ைலேய! பண எ0த வித/திேலா

எனிட வ0த பிற4தா நா பாிமள/5ட வாழ 0த5. என,4/ 5ேராக

ெச8த சீமாேன க

# மைல,4பயான மாளிைகயிேல உலாவ 0த5.

[ேதவ தைலயி7 ைககளா7 ேமாதி,ெகா

# கத9கிறா. ெசாண/தி மன

இளகி வி#கிற5. அேக ெச9 அவ ைககைள பி/திF/5 ]
ெசா : அழாேத! க

ேண ! உைன நா அதிகமாக/ தா வா(வி(ேட.

பF,க, கா8Dசிய ெசாகைள 2சிேன! ஆனா7 அைவ. எ ேவதைனயி

விைள வாைட இேதா பா! இ7ைல!

(கவா8, க(ைடைய பி/5, ெகா

#)

ெகாPச சிாி! அ0த பைழய னைக! அ0த, கால/5 பிேரைமயி7 ெகாPச

நPச, மிDச மீதி , வி(ட 4ைற ெதா(ட 4ைற !
[ேதவாி ேசாக/ைத நீ,க விைளயா#கிறா
ஆன0தமைடகிறா]

ெகாPசி ேபசியப ேதவ

ெசா: ஆ! க/திேல இேபா5தாேன ச0ேதாஷ பிற0த5.
இப, ெகாPசி, 4லவ நா சி/தமாக இ0ேத. எ ேதவ தா வர

தரவி7ைல. க

கைள/ 5ைட/5, ெகா . இேதா 0தாைனயா7

[0தாைனயா7 5ைட,கிறா

ெகா

மி(டாதார] இ0தD ேசைலைய நா க(,

ட5 ெவ(ேவ அ/த ெதளிபா இதிேல ! இ0த, க

ணீ,4 ள

மதி அ0த அ/த,4 ஏ5? இனி உன,4 நா, என,4 நீ சாிதானா?

மி(டாதார,4 ம(# ெதாிய,Gடா5. அவ க

களிேல ம(# பட,Gடா5.

ஆனா7 நீதா ஆைச நாயக , எ இப, களPசிய.
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(இ0தD சாகச நைடெப9 ேநர/தி7 மி(டா தார தெசயலாக அேக

வ05வி#கிறா. ேகாப தைல,ேக9கிற5. ைக/தயா7 ஓகி அ,கிறா
ெசாண/தி 5கி7)

மி : நா 4டன7ல! 4ெக#/தவேள! உ ஆைச நாயகனா இ0த நா8? அேட!
கணாகரா, எIவள திமி !
அ காதகி!
(அவ

தைலமயிைர பி/5, 4N,கி அ,கிறா. ேதவ மயகிD சா8கிறா.

ெசாண/தி நைககைள அ9,கிறா. ஒ,கிறா.)

மி : மாைல! ெசயி! வைளய7க ! ெதாக(ட! 5ேராகி!
(நைககைள, கழறி,ெகா
ப#கிறா

#, ஆைடைய, கிழி,கிறா. அலேகாலமா,க

ெசாண. இைடேய எF0தி,க யN ேதவைர , உைத,கிறா

மி(டாதார)

மி : க ளி! சா,கைடயிேல ர

# ெகா

0தவைள. மாளிைகயிேல

4ைவ/ேத! எ 2(ேல வி05,4 வ0தவAட.... ஆஹா! எIவள

5ணிDசல உன,4.

(ஏேதா ேபச யசி,கிறா

ெசாண.)

ேபசாேத வாைய/ திற,காேத!
[மீ

# அ,கிறா. ெசாண அலறி அFகிறா .]

மி : அF ர

# ர

# அF ஓலமி#! 5ேராகி உன,4 மாளிைக வாச ஒ ேகடா?

மி(டாதாரணிைய, கிராம/திேல 4யி,கD ெச85வி(#, உ மிA,கிேல மயகி

நா உைன மாளிைகயிேல ெகாN ைவ/ேத. 4D-,காாிேய! எDசிைல

ெபா9,4 நாேய! எைன வPசி/த ேபாேய ! இ5 ேபா7 எெனன நட0தேதா?
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(தைலமயிைர பி/5/ :,கி நி9/தி) அ, ேசா9,4 அைல0த ெசாண!

எைன பா/5 ேப-! உன,4 நா என ேக# ெச8ேத ! ஏ என,4 இ0த/

5ேராக ெச8தா8? ெசா7N.
[கா=7 விFகிறா ]

காைல/ ெதா(# பயனி7ைல! எ மனைத, ெகா( வி(டாேய 5ேராகி! நா
உன,4 என தரமா(ேடெனேற? உன,4 இேக என இ7ைல எ9
இவைன/ ேதனா8?
(ெசாண ம9பM ேபச யசி,கிறா .)

வாைய/ திற,காேத! எ ஆ/திர/ைத, கிளபாேத. எ  நி7லாேத! ேபா! ஓ#!
ெசா : (அFதப) இ0த ந#நிசியிலா?
மி : ந#நிசி! ந#நிசியாக இ0தா7 என உன,4. இ0த ந#நிசியிN வழியிேல
எவனாவ5 கிைடபா, ேபா.

(ெசாண/ைத/ 5ர/5கிறா. அவ

த ளா/ ேதா(ட/ைத வி(#D ெச7கிறா .

ேதவ ெதளி வைடகிறா. அவைர மி(டாதார ம9பM தா,க, ேதவ, மி(டாதார
கா=7 2X05)

ேத : 5ேராக ெச85வி(ேட, நா 5ேராகி, 5ேராகி, மனி,க ேவ
மி : மனி,க ேவ

#.....

#! உைன! வி05,4 வ0த இட/தி7 விபசாாிைய

விபசார/5,4 இF/த உைன ? அேட! கணாகரா! எனிட ேபசாேத!
நி7லாேத; எF05 நட
[ேதவ த ளா நட05 ேபாகிறா]

-------------------
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இட :- பாைத.

காசி - 21

இேபா - ேதவ, ெசாண.
(த ளாD ெச7N ெசாண பாைதயி7 ஓ ஓர/தி7 நி9ெகா
ேதவ வ05 ேசகிறா.)

,கிறா .

ெசா: 5ைரேய ! அ0தD சிைறயி=05 ெவளிவ05 வி(ேட. நா ப(ட

இைசைய, Gட மற05 வி#கிேற; எனா7 தக!,4 இ0த, கOட வ0தேத.

ேத: வாX,ைகயிேல மற,கயாத அவமான/ைத அைட0ேத. தீராத பைக
<

#வி(ட5 என,4 மி(டாதார,4.

ெசா : எ7லா எனா7... இ0த பாதகியா7.
ேத: ஆமா. (ெவ9ட G9கிறா)
ெசா : (திைக,கிறா , ேதவ ேபD-, ேக(#) என? எனாலா? உக

வாயா7

அபD ெசா7லாதீ. நா எIவளேவா த#/ேத, ெபாறிபற,க ேபசிேன,

நீக

தாேன அF5 நிறீ.

ேத: என,4D சபல பிற0த5. மயகிேன. அIவள சப/5ட அவ உைன
ைவ/தி,4 ேபா5, உன,4 எபய 5ேராக சி0தைன ஏப(ட5?

ெசா : (பைதபைத/5) ஈKவரா! எைன நீக!மா நி0தி,கேவ

#? உகளா7

நா இ0த, கதியாேன! ந#நிசியி7 மாளிைகயி=05 விர(டப#கிேற. நா

அைதபறி, ெகாPசGட ெபா(ப#/தவி7ைல.....

ேத: ஏ ெபா(ப#/த ேபாகிறா8? அவ ேபானா7 இவ எ9 தீமானி/5

வி(டா8. அIவள தாேன உன,4.
(ெசாண தைலயி7 அ/5,ெகா

#)
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ெசா : ெத8வேம ! ெத8வேம !
(ேதவ ேவகமாக ேபாகிறா...

ெசாண பி ெதாடகிறா .)

ெசா: எ கதி என? ஐேயா எைன, ைகவிடாதீ. ேபாகாதீ.
ேத : ெசாண எ ேகாப/ைத அதிகப#/தாேத. அழகான நில! நீேயா என,4

பா7ய சிேநக ! ேமN ஒவAைடய ைவபாக இபவ . அ0த நிைலயி7 ஏேதா
உனிட சரசமா# சபல பிற0த5. ேபாராத ேவைள, அவ பா/5வி(டா.
அத4 நா என ெச8வ5? நாAதா அ ப(ேட. நட,க,Gட

யவி7ைல.

ெசா : எைன, காபாற யா5! அIவள தாேன.
ேத: எ மைனவி யா ெதாிMமா?
ெசா : ெதாிM. அழகி. பா/தி,கிேற பவானிைய.
ேத : அ0த ெஜமீ 2(# ெப

ைண மண05 ெகா

ட நா உேனா#

4/தன ெச8தா7, உலக என ெசா7N? ேமN உேனா# நா 4/தன
ெச8தா7 மி(டாதார எைனD -மா விடமா(டா.
ெசா : பய, ேபா= ெகளரவ ! பைழய வியாதிதா!
ேத: ெசாண! நீ ெபாிய வாயாயாகிவி(டா8 இேபா5.
ெசா : உகைளேபாற வPசகக

வைத/ததா7! அபேர! எைன,

ைகவிடாதீ! மய,கெமாழி ேபசி எ மனைத, ெக#/5 வி(#, எைன ம
ர!ப வி(#வி(# ேபாகாதீ. உம5 மாளிைகயிேல ேவ

ணி7

டா. ஒ மா(#,

ெகா(டைகயி7 இட ெகா#, எைன ம(# ஏ9,ெகா !. ேமN ேமN
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பழி ேத,ெகா ளாதீ. நா நபி ேமாச ேபாேன. எைன ேமN நாச

ெச8யாதீ.

[கா=7 விழ , ேதவ அவைள உதறி/ த ளி வி(# ேபாக. இ0த, கா(சிைய,

ெகாPச ேநரமாக மைற0தி05 பா/5, ெகா

0த ஒ ேதா(ட

ேவைல,கார. பா805 ெச9 ேதவாி கர/ைத பலமாக பி/5 இF/5]
ேதா( : மகா ேயா,ய

டா நீ! ஒ ெப

ைண, ெக#/5, கீைர வழியா,கிவி(#,

4#ப, ெகளரவ 4ல ெபைம ேபசிவி(#, நபி வ0தவைன ந#ரா/திாியிேல
ந#/ ெதவிேல வி(#வி(# ேபாகிறாேய? இ5தா ஒ ஆ

அழகா?

பி ைள,4

ேத : (எதிபாராத சபவ/தா7 ெகாPச அPசி) அபா, நா க=யாணமானவ.

ேமN ெஜமீ 4#ப.

ேதா( : க=யாண ஆன உன,4 க

டக

ட ெப

க

ேம7 ஏ க

விFகிற5?

ெபாிய ெஜமீ 4#பேமா ! இ0தா7 என? ெஜமீதாரGட மAஷ
ஜாதிதாேன.....

ேத: நீ யா இவ

ெபா(# எனிட வ ெச8ய?

ெசா : யாேரா பாவ, ெநPசிேல ெகாPச ஈர ளவ.
ேதா(: (ேதவைர பா/5) நா ஒ அன,காவ. நீ இல(சாதிபதியாக இ.

அதனாேல, என ேவ

# மானாN ெச85 விடலாமா? ெசா7N நீேய.

ேத: அபா! எ நிைலைம அபப(ட5. எனா7 இவ

ேவ

#மானா7, ஆயிர இர

கOடப(டதா7. நா

டாயிர பண ெகா#/5வி#கிேற... -
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ேதா( : (ேக=யாக ெசாண/ைத ேநா,கி) இன எனமா 4ைற! பண

ெகா#,கிறாரா பண! பண ஒ9 தவிர ேவேற என இ,கிற5 இவனிட,
ெகா#பத4?
[ேதவைர பா/5] ஏ! நீ யாராகேவA இ. எ க

ணாேல இ0த ெப

ணி

கOட/ைத பா/தான பிற4, இ5,4 ஒ ந7ல கதி கா(டாத , உைன நா

விட ேபாவதி7ைல.

ெசா: (ேதா(ட,காரைன பா/5) அபா! உன,4, ேகா 

ய. இ0த

பாவியா7 நா விபசாாியாேன - ெகாPச ேநர/5,4  பPசைணயி7

இ0ேத - அ4 வ05 ெக#/த5 இ0த பாதக தா. நீ யாேரா பாவ, நீ
கா(# இர,க/திேல ஆயிர/திேல ஒ ப4 Gட இவனிட இ7ைல.

ேதா: (ேக=M ேசாக நிைற0த 4ர=7) எபயமா இ,4! அதா நிைறய

பண இ,4 எகிறாேன ! இ ெப(,4 இதய/5,4 ஈKவர

சப0த ைவ,கிற5 இ7ைல அமா.

ெசா : அபா ! நீ 4ல ெத8வ ேபால, 49,கி(டா8. நா இனி, G= ேவைல
ெச8தாவ5 பிைழ,கிேற. என,காக பாி05 ேபச உலகிேல ஒவராவ5 

வ0தாகேள, அ5ேவ ேபா5, இவ ஒழிய(#, வி(#வி#.

ேதா( : அடேட! அ5 நட,கிற காாியமா? ெபாிய ெஜமீ 2# எறாேர, அ0த

இட/5 ேயா,யைத. இல(சண. ஊரா,4, ெகாPச ெதாியHமி7ேல! நம
2(#,4 வாக. ஐயா வவா. இ05 ேயாசைன ெச85 பா,க(#.

ேத: நா வர யா5.
ேதா : ஏ ! நட,க யைலேயா? ஐயாைவ/ :,கிகி(# ேபாகH ேபா=,4.
வாக8யா, வாக. ஏைழக 5கிேல ஏறிD சவாாி ெச85 ெச85, பரபைர

பரபைரயா பழ,கப(# ேபா 'சி! ஆனா இேபா 4திைரகெள7லா ெகாPச

இட,4 ெச8M5. ஜா,கிரைதயா இ,கH. நட, நட, வைகயா/தா வ05
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மா(,கி(டேய, ஏகி(ட; வி#ேவனா -மா ! அ5 ஏைழ. நாA ஏைழ ஜாதி,
எப அைத ந# ேராேல ேதப/ ேதப வி(#வி(# ேபாகM?
(ேதவைர பி/திF,க அவ ேபாகாம7 நி9 திமிகிறா. ெசாண

ேதா(ட,கார ைகைய/ ெதா(#)
ெசா : ேவ

டா, வி(#விடபா! ேபாக(#.

ேதா: திட பிப(டா, யா 2(ேல களவா னாேனா அவேன வ05

வி(#விடD ெசானா,Gட ேபாWசா விடமா(டாக திடைன. இ0த மாதிாி

ஆசாமி கைள, க
வவா

டா நா விடற வழ,கேம கிைடயா5மா. நீ -மா இ,

[ேதவைர பா/5] வாக8யா! வாக! -மா வாக!
[இF,க இF,க/ ேதவ திமிாி, ெகா

# இ,கேவ ேகாப ெகா

#]

அேட வாடா, மகா ெபாிய ேயா,ய! நாN நாழியா, Gபடேற. எனேமாராகி

கா(டேற ந பகி(ட.

[ேதவைர பற பற ெவ9 இF/5D ெச7Nகிறா)

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

இட :- ேதா(ட,கார 2#.
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இேபா : - ேதா(ட,கார, ேதவ, ெசாண.

(<வ 2(#,4

வ0தபிற4, ஒ ைக ஒ0த நாகா=ைய/ :,கி ேபா(#,

ேதவைர உ(காப ஜாைட கா(வி(#, ஒ பைழய பாைய விாி/5.
ெசாண/ைத உ(காரD ெசா7=வி(#, ேதா(ட,கார ஒ ெசபிேல த

ெகா

#வ05)

ேதா: (ெசாண/ைத பா/5) ஏமா! த

ணி ேவHமா? ேவHமா?

ணீ
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(ேதவைர பா/5) ஐயா,4 பாNகீN ேவH. ஏைழ 2#. இேக ஏ5?
(ெசாண/ைத பா/5 இ0த ஐயாமா,க 4ணெம7லா நம,4 ெராப பழ,க.
[ேதவ வ=யா7 GDச=#கிறா]

ேத : ஐேயா! அமா!

ேதா : ஏ? எனா ? ஏ ஐயாைவM அமாைவM Gபிடேற?
ேத: (கOட/5ட) மாெர7லா வ=,45. மய,கமா இ,45! <D- எனேமா

திண95. (5,கிறா)

ேதா : ெநஜமா? பாசாகா?
[ேதவ 5,க, க

#, ேதா(ட,கார உ ேள ேபா8 ஒ கயி9, க(ைல/

:,கி வ05 ேபா(# அத ேம7 ஒ விாி ேபா(#]

இ5 ேமேல ப#/5,ெகா . எனடா இ5 தமசகடமா ேபா,-!
(ெசாண/ைத பா/5) ஏமா! உ ேள ேபாயி, ெகாPச ெவ0நீ ேபா(#
ஒ/தட ெகா#. நா ேபாயி ப,க/திேல ஒ ைவ/ய இ,கா, அவைர
அைழDசி,கி(# வாேர.

உ ேள ேபாயி அ# <(#மா, யாமி7ைல, நாA ஒ

 க(ேட ேபாயி

ைவ/யைர அைழDசி,கி(# வேர. அ0த பாவி எேக 4Dசி ேபா(#

ஆகி(# இ,கிறாேனா?
[ேபாகிறா]

---------------------
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இட :- ைவ/திய 2#.

காசி - 23

இேபா :- ைவ/திய, அவ மைனவி.
(ைவ/திய இம7 ேநாயா7 கOடப#கிறா. அவ மைனவி ப,க/தி7 இ05

ெகா

# ேப-கிறா .)

ம : இமி இமி, அ

ைட ப,க/ைத, Gட/ :க விடாதிக. பாழாேபான

சாராய/ைத, 4Dசி ேபா(#/தா 4டேல ெவ05 கிட,4ேத.
ைவ : சீ ! கFேத
ம : அட உ ம

ேட..

ைடயிேல ஏதாD- <ைள கீைள இ,4தா? க7லா(டமா

ப,க/திேல ஷA உ(கா05கி(#, எைன ேபாயி 

ேடA

ெசா7லறேய? உ /தியி,கிற ல(சண/ைத பா.
(உ ேள வ ேதா(ட,காரைன பா/5)
ைவ : யா?

ேதா : நாதா, ேவல.
ைவ : ஏபா ! எனா சமாசார? (இகிறா.)
ேதா : ெராப இமநீகேள கா8Dசேலா?
ைவ: அெத7லா இ7ைல ேபா! காDச7 கீDச7 வ0தா நமகி(ட என, ம05,கா
பPச! த

ணி சாபி(ேட , ைற ஏறிேபாDசி. (இகிறா) த

ணி

சாபி#கிற ேபா5 இவ எனேமா ேபசிD சிாி, கா(வி(டா (இகிறா. அ5

கட,45 கFேத ஒேர ெபா(டல/திேல ஓேபா4. நீ எனா ேவைலயா வ0ேத ?
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ேதா: நம மDசா, 2(ேல வ0தி,கிறா, மாவ=A 5,கிறா.
ைவ : (எF05 தைலயிேல பாைகைய ைவ/5,ெகா

#, றப#கிறா)

அ5 கட,45 கFேத! ஒ ேவைள கஷாய/திேலேய ஓேபா4 வா !

(இவ கிளகிறன)

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

இட : ேதா(ட,கார 2#.

காசி - 24

இேபா : ேதவ. ெசாண, ைவ/திய. ேதா(ட,கார.
[ைவ/திய வகிறேபா5 ேதவ,4 ெவ0நீ ஒ/தட ெகா#/5,
ெகா

,கிறா

ெசாண.

ைவ/திய ைக பா/5வி(#, உடபிேல பல இடகளிேல அப(பைதM
பா/5 வி(#, ேதா(ட,காரைன பா/5, G9கிறா]
ைவ : ஏபா ! சமாசார ேவேறயா இ7ல இ,4. மாவ= ேநாவாேல

ஏப(டதி7ைல. ஆசாமிைய எேகேயா சாியா,4மிS(டாகேபால இ,ேக.
ேதா : அபனா ?
ைவ: அட, எேகேயா அ அA அDசி,காக. ேம7 காய/ைதவிட உ

காய அதிக. கவனி,காேம வி(#வி(டா உ காய ெராப ஆப/தாDேச.
ேதா : சாி அ5,4 எனா ெச8யHேமா ெச8Mக.
ைவ: ைககா7 பிசகி இ,4ேமா?
[ேதவாி ைககாைல நீ(M மட,கிM பா,கிறா. ேதவ வ= தாளா5

GDச=#கிறா]

நிைனDசாேபால/தா இ,4. கா7 S(# ெகாPச விலகி இ,4.
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ேதா: ஆமா நட,க,Gட யா5A ெசானா.
ெசா : ெநா

 ெநா

/தா நட0தா.

ைவ : அ5 கட,45 கFேத ! <H நா

பDசிைல, க(ேல... பற05 ேபா5 ேபா.

ெசா : <H நாளாமா?
ைவ: அட, இன,கி ஜுர வ05#Dேச7ேலா ?
(ெசாண ேதவைர/ ெதா(# பா/5)
ெசா : ஆமா, ெநபா(ட இ,ேக!
(ைவ/திய ெதா(# பா/5)

ைவ: ஜுர0தா! அல(# ேமேல வ0த ஜூர. அ5 கட,45 கFேத! அ5,4 ஒ

மா/திைர தேர, ெசா7லாேம ஓ ேபா. அபாேல <H நாN நா

பDசிைல

க(னா, ஆ! பைழயப நட,கலா. வாேப மா/திைரM, ெகாPச ைதல
தேர.

[ேபாக எF0தி,கிறா]

ெசா : ேம7 காய/5,4,Gட
ைவ : அAபேற. உ ! நமகி(ட இ,கற பK ப/5,4 மா/திைர,4

ைதல/5,4, நா ப! ெகாPச ெவ ைள,கார பாைஷைய பDசி,கி(#
ேகா(#கி(# மா(கி(டா, ெபாிய டா,டதா ! இப யா,4/ ெதாிM5 தமிX

ைவ/யைடய ெபைம? தமி ைவ/யனா கி !,கீைரயா நிைன,கிறாக.

(இவ ேபாகிறன.)
(அவக

ேபானபிற4 ெசாண, ேதவைர, 4N,கி எFபி)

ெசா : இேதா பாேகா ! ஏ இப ேவஷ ேபாடறிக.
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ேத: (கைளட) ஐேயா! ேவஷமி7ைலேய! அபா அமா !
ெசா : நிஜேமா, பாசாேகா ெதாியைல; ேவHமானா எF05 ேபா8வி#க அவ

வவத4 ேள நா எ,ேகேடா ெக(# ேபாகிேற.
ேத: ஐேயா! எனாேல யாேத... அமா!
(மய,கமைடகிறா)

ெசா: பாவ! நிஜமாகேவதா ஜூர. ெபாF5 விய(# பாேபா.
[ேதவைர எFபி உ(காரD ெசா7= ெகாPச ெவ0நீ காபிடD ெசா7கிறா .]
ெகாPச ெவ0நீ 4Mக, ெநP- உல05 ேபா4ேம.
[ேதவரா7 உ(கா0தி,க யவி7ைல. ெவ0நீ 4,க பா/திர/ைத எ#,4
ேபா5 ைக உத9கிற5. ெசாண, ேதவ ப,க/தி7 உ(கா05 ெகா

ெவ0நீைர, 4பா(# கிறா . பாதியிேல பா/திர அவ
நைன05 வி#கிற5. ேதவ அத4

#,

மீ5 2X05, ேசைல

மய,கமைடகிறா. அபேய ெசாண/தி

ேம7 சா8கிறா. ெம ள அவைர ப#,க ைவ/5வி(# உடபி ேமேல ஒ

ேபாைவைய <#கிறா . தைலவ= எ9 ஜாைட கா(#கிறா ேதவ. ெசாண

தைலமா(#ப,க அம05 தைலைய அ,4கிறா . ேதா(ட,கார வகிறா.

ம0ைத, ெகா#,கிறா]

ேதா: ஏமா இேதா பா. ம05 ெகா#. கதைவ/ தா

ேபா(#கி(# ப#/5,ேகா.

காைலயிேல எF0த5, கPசி ேபா(#,ேகா. நீM சைமDசிD சாபி#.
சாமாென7லா இ,4.
ெசா: ஏ

ணா! எேக ேபாறிக இ0ேநர/திேல?

ேதா: ேநரA ஒ

H இ,கா நம,ெக7லா நா இேக ஒ ெபாிய வியாபாாி

2(ேல ேவைல,4 இ,கேற. 2டா அ5, அரமைனதா. அேக எப

ேவைல இ,4. எ சசார ேபான வஷ அைம வ05 ேபாயி#Dசி. நா
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ஒ

,க(ேட. அதாேல, இேக ஒ ேவைள, அரமைனயிேல ஒ ேவைள , இபD

சமய ேபாலD சாபா# நட05வி#.

ெசா: ெபாிய பண,கார 2(ேல ேவைலயா உன,4?
ேதா : இ7லாவி(டா இவக ெகாணாதிசயெம7லா எப/ ெதாிM நம,4.
ெசா : காைலயிேல வ05வி#வயா?
ேதா: வாேர. ஆனா நாைள,4 எனேமா விேசஷமா அரமைனயிேல. அதாேல
அேகேய இ05(டாN இ05வி#ேவ. உன,ெகன பயமா?

ெசா: அெத7லா இ7ேல, நீ அேகேய இ,க ேவHனா நா ேவHனா

சாபா# எ#/5,கி(# வாேர , இட/ைதD ெசானா,

ேதா : ைப/ய,கார  ெளமா நீ! அரமைனயிேல தா நாைள,4 வி0தாDேச.
விேசஷனா எனா , வி05 தாேன! சாபா# அேகேய கிைட,4. நீ
ப#/5,ேகாமா. நா ேபாயி வாேர.
[ேபாகிறா. ]

--------------------இட : பாைத.

காசி - 25

பா/திர :- ேதா(ட,கார.
(ேதா(ட,கார ேபாகிறா , ெம ள ஒ கிராமியபா(# பா,ெகா
---------------

இட : -மாளிைக/ ேதா(ட.

#.)

காசி - 26

பா/திர :- ேதா(ட,கார.
[பா,ெகா

ேட உ ேள Zைழ05, ஒ மர/தயி7 ப#,கிறா...... :,க.]
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--------------

காசி - 27

இட :- மாளிைக உ(ற.

பா/திர :- சீமா ெச(யா, ேவைலயா , ந
(பிற4) 4/தைக,கார ேகாவி0த.

(சீமா சிகாாி/5, ெகா
ெச8கிறாக )
சீ : (ந
ந

,கிறா. ந

பக ,

ப ேவைலயா! ஓ ஆ ேவைல

பைன பா/5) ஆமா ! கDேசாி, நறாக இ,4மா?

: அைமயாக இ,4. விலாசனி பா(ேல இ,4 விேசஷ என

ெதாிMேமா? மறவக

பா#வாக . அIவளேவா# சாி. இவ பா# ேபா5, அ0த

கபாவ இ,4 பாேகா ,
”க ெனற5ேம - என,ேகா
ேமாக பிற,4தமா!"

எ9 பா#வா. அேபா, ேமாகA ெசா7Nகிற ேபா5. ேமாகேமதா. அமா
எகிற ேபா5, அமா எதிேர வ05 நிப5 ேபால/தா இ,4.
(ந

ப அபிநய/5ட பா, கா(#கிறா)

அைத நா ெசானா7 ாியா5. நீக பா,க ேவH, பிற4......
சீ : அபயா?
ந : பா(#,4 இைடயிைடேய ஒ ேமாகனமான சிாி...
சீ : சிாிபா
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ந : ஆைள அ0த சிாி என ெச85 வி#5 எகிறீக. அவ , க7யாணியி7
ஆரபி/5, காேபாதியி7 ேபா8/தா ,க(#ேம, ெபாிய வி/வாGட,
அைத, 4றA ெசா7லமா(டா. அவேள Gட, இராக தவறிவி(ட5A

ெசா7ல(#, அ0த மகா வி/வா , அடடா! இராகமாவ5 தவ9வதாவ5! நீக

பான5 அSவமான ைற அ7லவா! மற 5க . ஏெகனேவ பாடா0திரமான

இராககைள பா#கிற 5க . ஒ 5 இராகேம அ7லவா நீக உப/தி

- எ9 கXவா எ7லா அ0த ேமாகன னைக,4/ தா.

ெச85வி(Qக

சீ : அதனாேலதா அ0த பய7, அவ!,4 ஆயிர ஆயிரமாக, ெகா(/
தகிறா.

ந : த05 என க
தகைள, க

டா? 4( இேக வரேபாகிறா . பிற4..... ஒ தடைவ

டா ேபாதாேதா? பிற4 அவைள அவ ஆயிர நமKகார ெச85

அைழ/தாN ேபாவாேளா?
[ேவைலயா

அட,கமாக நி9 ெகா

ேவ: ேகானா வ0தி,கா.

#]

சீ : யா? ேகாவி0தனா?
ேவ: ஆமாக.
சீ : அைத/தா ேகாநா. வ0தாA '' ேபாடறயா %' ேபா8 வரDெசா7N.
[ேவைலயா

ேபா8, ேகாவி0தைன வரD ெசா7கிறா.]

[ேகாவி0த ஒறமாக வ05 நிகிறா - இ#பி ேம7 ேவ(ைய, க(,
ெகா

# சீமா, அவைன, கவனி,காம7 த அலகார ேவைலயிேலேய

இ,கிறா.]
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சீ : (ந

பைன பா/5) எப இ,4?

(ேகாவி0த, தனிட தா சீமா ேப-கிறா எ9 எ

ணி, ெகா

#(

ேகா : பயிகளா?
சீ : (ேகாப/5ட 4/தைக,காரைன பா/5) உைனயாடா இேபா ேபசD
ெசான5? பயி கைத ேபச வ05 வி(டாேயா, மகா ேயா,யேபா7.

(ந

பைன பா/5, த கர/ைத, கா()

எப இ,4 இ0த ாிK( வா(D?
ந : ேபஷா இ,4. ஆனா ஆல0: நாM#.....
சீ : அவனிட இ,கற ாிK( வாD, ெராப அப,க8யா. இர

# ஒேர ேம,தா.

ஆனா கெபனியிேல, ெகாPச ெக(#ேபானைத அவனிட த ளிவி(#, த7

தரமானைத நமிட ெகா#/தாக . விைல என சாமாயமா? 500 %பா8.
(காதிேல ைவ/5 பா,கிறா. ஆ(வி(# ம9பM பா,கிறா.)
ந : ஏ ஓட=யா?

சீ : ஓ#ேத ! (ம9ப பா/5) சாவி ெகா#,கைலயா? ஓ#ேத! ேட8! ஓேபா8
அமாைவ, ேக , சாவி ெகா#/தாகளா இ7ைலயாA.
ேவ: சின அமாைவயா, ெபாிய அமாைவயா?
சீ : ெபாிய அமாதாேன சாவி ெகா#,கற வழ,க. ெகா#/தாகளாA சின

அமாைவ ேபா8, ேக .
[ேகாவி0தைன பா/5]

சாி! ேகாவி0தா என ேசதி ெசா7= அF.
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ேகா : அதாக, வய7 வற

# ேபாDசிக. இ0த வஷ ஏதாD- த ளி,

ெகா#/தா/தா நா தைல :,க M.....

சீ: நீ ெபாிய அேயா,யA என,4/ ெதாிMேம ! பPச பா(# பாட வ05(டேயா ,
வய7 காPசா என,ெகன? விைளPசா என,ெகன.
(ந

பைன பா/5 ேகள8யா, அவ ெசா7ற கைதேய. வய9 எாிM5! பய எப

இேத ேசதி தா. ஒ நாளாவ5 நிமதியான ேபD-, கிைடயா5.

ந : (ேகாவி0தைன பா/5) ஏபா, அவைர, கOட ப#/தேற?
ேகா : (ந

பைன பா/5) எனாக, நீகதா ெசா7Nகேள. மைழ

அேயா# ஏற,க(#/ேத. நா எனாD ெச8யற5க.
ந : ஆமா! மைழ தா இ7லாம ேபாD-.

சீ : மைழ இ7லாவி(டா எனா? கிண9 எேக ேபாD-? காலா கால/திேல
வயN,4D ெச8யேவ

ய ேவைலையD ெச8யேவணாA யாரபா இவ

ைகைய பிDசி,கி(டாக.

ேகாவி0தா! இேதா பா! ஒ %பா Gட/ த ளி, ெகா#,க யா5. நம,4 இ0த

வஷ ெசல ேமேல ெசல. இ,கறைத, ெகா#/5வி(#, மிDச/5,4 ஒ

அ

மா

# எFதி, ெகா#/5வி(# ேபா.

(ேகாவி0த நிகிறா, சீமா, ேபா4ப ைககா(#கிறா அல(சியமாக. அவ
ேபா8வி#கிறா)

ந : நில ைவDசி,கி(# இ,கிற5னாேல இப/ தாAக ெதா7ைல.
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சீ : ஆமா! அெத7லா, அவAக, ைகைய பிைசவாக, க

ைண, கச,4வாAக

, ெகாPச சாிேனா, ேபாD-, நம அ0தKேத ேபாயி#. இப பண/ைதD ேச/5
நா என சாபி(#விடவா ேபாகிேற எIவள தான தம! ேகாயி7 காாிய.
ந : ஆமா ஆமா!
சீ : ேபான மாத ெதாிMமா? வேனKவாி ேகாயி7 இ,4 பா. அ5,4 இ5 வைர
தாசிேய கிைடயா5. அவ!,4 ஏதாவ5 ேகாயி7 மானிய வி(டா/தாேன வவா.

இ7ைல? எனிட 4,க

நைடயா நட0தா, அ0த ெப

H வ0தி0தா.

சாிA. ேகாயி7 மானியமாக ஒ ேவ= ெகா#/ேத. அவ!,4 ெபா(#

க(யாDசி. இப எIவளேவா ெசல.

இ0த விலாசனி பா(#........? அ0த ெஜக2ர , இவைள யா பா,காதப, ஒ

மாளிைகயிேல ைவ/தி,கிறா. இேபா , அவேன அவைள அைழ/5 வர
ேபாகிறா. ஏ? -மாவா? அவ தரேவ
ஒ,ெகா

# வி(ேட.

ய கடைன/ த ளி வி#வதாக

ேட! ேமா(டா ச/த ேக(கிற5. ஓ# ஓ#! சீ,கிர ! அவக
[ேவைலயா

தா!

ஓ#கிறா. சீமா ஆைடையD சாி ப#/தி, ெகா கிறா. ந

ஆசனகைள அவசரமாகD சாிப#/5கிறா. ெஜக2ரA விலாசனிM

ப.

வகிறாக . விலாசனி நமKகாி,கிறா . சீமா ெசா,கி வி#கிறா. ேவைலயா
காபி ெகா

#வ05 ைவ,கிறா. சீமா காரணமி7லாம7 சிாி, கிறா.

ெஜக2ரைன அேமாகமாக உபசாி,கிறா. ேவைலயாைள அதிகார ெச8கிறா.

ச0ேதாஷ/தா7 சீமா தைலகா7 ெதாியாம7 ஆ#கிறா. ேதா(ட,கார அேக

வகிறா. விலாசனி, பாட ஆரபி,கிறா . ேதா(ட,கார ெவளிேய

றப#கிறா.]
--------------

இட :- ேதா(ட,கார 2#.
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இேபா : - ேதவ, ெசாண, ேதா(ட,கார.
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[ேதவ ெகாPச ெதளிட இ,கிறா. ெசாண 2(# ேவைலகைள,

கவனி/5, ெகா

,கிறா . ேதா(ட,கார ஒ ெபா(டல/5ட வ05

ேசகிறா. ெசாண/திட ெபா(டல/ைத, ெகா#/5]

ேதா : சாபிடமா! சாபி#! அரமைன பலகார 'அைமயா இ,4.
(ெசாண ெபா(டல/ைத பிாி/5, பலகார/ைத/ ேதா(ட,காரA,4/ தர, அவ
வாகிD சாபி(#, ெகா

ேட)

நா அேகேய சாபி(#வி(#/தா வ0ேத. நீ சாபி#. இெத7லா நம,4
எேபா5மா கிைட,4? சாபி#.

ெசா: அரமைனயிேல, வி05 பலமா?
ேதா: பல/5,4 என 4ைற? எக எஜமான இ0த வஷ கல
வியாபார/திேல ம(# ஆ9 ல(ச அDசா லாப.
ெசா : அமா! ஆ9 ல(சமா?
ேதா : ஆமா! ஆைன வாகன உசவ, இ0த வஷ அவதாேன நட/தினா.
ஐPசி %வா வணெப( எFவ5 %பா8,4. வி/தாாி7ேல, ெராப
சாம/திய,கார.

ெசா : அபயா? ேதா : இவ ெசா7றாேர!
[ேதவைர, கா(] யாராேரா ெஜமீதாகA அவக எ7லா, நம எஜமான

கி(ட ஒ

H ெச8தி,க யா5. ஆமா! ெராப ேப அவகி(ட கட

வாகினவகதா இப, அரமைனயிேல ஒ ெஜமீதார தா கட,கறா.

பா(#, கDேசாி,4,Gட ஒ/திைய, Gடேவ G(,கி(# வ0தி,கிறா.
ெசா : யா அவ?
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ேதா : ெராப ஒFகாக/தா இ,கறா, ஆனா, எக எஜமான இ,காேர, அவ
ப,கா, இ0தமாதிாி விஷய/திேல வ0தி,கிறவ!, ெராப ெவ(கப#கிற

மாதிாிM கா(,கறா. ஆனா அவதா எக எஜமான,4, காபி ஊ/தி,

ெகா#,கறா!

ெசா: அமா! ெராப, ெக(,காாிதா ேபா=,4.
ேதா : அவ , அைத, காபிA நிைனDசா 4Dசா! எனேமா கைதயிேல
ெசா7வாகேள ேதவாதA. அ5A நிைனDசி,கி(#, 4Dசா.

அ5 கிட,45.

(ேதவைர,கா( ) ஐயா எனா ெசானா?
ெசா : ஜூர இ7ைல இேபா.
ேதா: அட அெத இ7ைலமா! உ விஷயமாக என ெசானா?
ெசா : நா அ0த எ

ண/ைதேய வி(#வி(ேடேன! அவ உட ெசாKதமான5,

மகராஜனாக ேபாக(# 2(#,4 நா, இேகேய இ05 உன,4 சைமDசி
ேபா(#கி(# இ,கிேற.

ேதா : எனமா இ5! உன,4, 4ழ0ைத 4(...
ெசா: (க

கைள/ 5ைட/5, ெகா

இபா.

ேதா: எேக இ,கிறா?
ெசா : ெரபமடாி KG=ேல.
[ேதவ தி#,கி#கிறா]

ேதா: அபனா எனா?

#) ஒேர ஒ மக. எ7லா இவரா(டேம தா
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ெசா : சி9 பி ைளக தினா, அ5கைள பிDசி. <H வஷ ஐP- வஷA
த

D-, ஒ ப ளி,Gட/திேல மட,கி ேபா(# ைவபாக. ர/ன, அ0த

ப ளி,Gட/திேலதா இ,கிறா.

[ேதவ க/ைத, ைககளா7 <,ெகா கிறா.]

ேதா: அவக அப ெஜமீ 2#, அவ ெஜயி=ேல. ஒFகா/தா இ,45.

சாிமா நா ேபாயி(# வாேர. அேக பா(#, கDேசாி நட05 ெகா
ெசா: ஏ

,4.

ணா ! சமய7 ெச8தாDசி! இவ,4 கPசி ெகா#/தாDசி. என,4 பா(#

ேக(கற5னா ெராப பிாிய. நாA வர(#மா?

ேதா : வாேய! ேதா(ட/5 ப,கமா இ05 பா,கலா. வா.
(இவ ேபாகிறன)
--------------------

காசி - 29

இட :- சீமா மாளிைக.

இேபா : - ெஜக2ர, விலாசனி, சீமா. ந
(விலாசனி பா#கிறா . ந

பக

ப இவ.

தாSல ேபா(#, ெகா !கிறன.

ெஜக2ர, சிகெர( பி,கிறா. சீமா, ஆன0த பரவசமாகி இ,கிறா. பா(#
கிற5. விலாசனி க/தி7 ஒF4 வியைவைய/ 5ைட/5, ெகா கிறா .)
-------------

இட :- சீமா மாளிைக/ ேதா(ட.

காசி - 30

இேபா :- ேதா(ட,கார, ெசாண.
(ெசாண, ஒ ஜன7 வழியாக பா,கிறா , கDேசாி ெச8பவைள திைக/5
ேபா8, ேதா(ட,காரைன அைழ/5.)
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ெசா : பா#கிறவ ேப என ெசானாக ?
ேதா : எனேமா விலாசனியா. ெசா : Gட இ,கிறவ?
ேதா : அவதா ெஜமீதார ெஜக2ர.
ெசா : அவ,4 இவ என ேவH?
ேதா: அவைள அவ ைவDசிகி(# இ,காரா.
ெசா : அட பாதகா! அபயா ெசானா? அவ
அ0த இழி,4. ெச. இேதா வகிேற இ.

எபD சகி/5, ெகா

டா .

(2# ேநா,கி ஓ#கிறா .)

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

இட : ேதா(ட,கார 2#.
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இேபா : ேதவ, ெசாண.
[:கி,ெகா

,4 ேதவைர/ த( எFகிறா

ெசாண, அவ க

விழி/த5, ஆ/திர/5ட]
ெசா: ெபாிய 4#ப ! ெகளரவ! அ0தK5 ! ெஜமீ 2#! ெஜமீதார 2(#
மமகபி ைள அ7லவா!

ேத: ெசாண என இப ப#,ைகயி=05 எFபி ஏ-கிறாேய. நா

ப(டெத7லா ேபாதாதா?

ெசா : ெசாண/ேதா# வாXவ5 எறா7 தைல இற,க, அவமானமாக இ,4,
அ0தK5 ெக(#வி#. உ ேள 405 பா/தா7 தாேன ெதாிM ேயா,யைத.

ேத : என ெசாண ெவறிபி/தவ

ேபால, GDச=#கிறாேய!
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ெசா : (பைதபைத/5) உனாேல, த ளா நட05 வர 0தா7Gட ேபா5 உ

க

ணாேலேய பா,கலா ெபாிய இட/5 இல(சண/ைத.

ேத: (உ(கா05 ெகா

# கவைலMட) என அ5? எைத பா,க ேவ

#-

ெமகிறா8 ெசாண?
ெசா: உக

4#ப/திேல உ ள ஊழைல.

ேத: ெசாண! அளமீறி ேபாகிறாேய.
ெசா : நான7ல! அளமீறி ேபா8வி(ட5, உக

4#ப ஊழ7.

ேத : இ5 என உளற7, ஊழலா?
ெசா: உ மைனவியி ேயா,யைதைய.
[Gறிவி(#, மிரள மிரள விழி,கிறா , ஆ/திர/ 5ட. க

களிேல நீ

ெகாபளி,கிற5. ேதவ,4 அ0தD ெசா7ைல, ேக(ட5 ஆ/திர ெபா4கிற5]
ேத : பவானிமீதா பழி -ம/5கிறா8?

ெசா: பவானி! பவானிM ஒ ெசாணதா!
[அதிக, ேகாபமைட0த ேதவ, அேக நிறி0த ெசாண/ைத எ( உைத,கிறா]
ேத: கFேத ெகா9வி#ேவ. பவானிைய! நாேய!

ெசா: (ைதாியமாக) ேவதைனப#! ஆனா7 ெபா8ய7ல நா ேப-வ5.
(5 ளி எF0தி,கிறா ேதவ. ெசாண/தி தைல மயிைர பி/திF/5,
4N,கி.)

ேத : றப# ஜு கா(# நாேய! உ/தமி பவானிையயா ேகவலமாக ேப-கிறா8?
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ெசா : வா !
[இவ ஆேவச பி/தவக

ேபால, கிளகிறன. ேதவரா7 சாியாக நட,க

யவி7ைல. காைல/ ேத8/5/ ேத8/5 நட,கேவ

 இ,கிற5. ஆ/திர

அவ,4 5 ச,தி அளி/தி,கிற5. ெசாண, ேதவாி கர/ைத
பி/தி,கிறா . இவ ெச7கிறன.]
----------------
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இட :- சீமா மாளிைக.

இேபா :- சீமா, ெஜக2ர, விலாசனி. ந
(விலாசனி, பா /த5, ந
ஒ ந
மற ந

பக .

பக!. சீமாA "சபாO" எ9 கXகிறாக )

: அைம அைமயான சகீத. சாாீர சப/ அபார!
: கைலவாணிேயதா! ந

ெஜக2ரைர பா/5, சீமா

பக

விைட ெப9,ெகா

# ேபாகிறாக .

தீ : ெஜக2ரேர! உ ேள ேபா8, உைடய கட ப/திர/தி7 ைபச7 எFதி

எ#/5,ெகா

# வகிேற.

(உ ேள ேபாகிறா.)
ெஜ : விலாசனி !

விலா : ேபா5 உயிைர வாகாேத. மான ேபாகிற5!
ெஜ : நா இ,கிேற கவனி/5,ெகா ள (டா
விF0த ஈ ேபால. உ

ைமைய அவ க

மயகிேய வி(டா. ேதனி7

#பி,கிறா எேற ைவ/5,ெகா .

ெவளிேய ெசா7ல Mமா? ெசானா7 யா நவாக ?
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வி : ஈன/தனமான காாிய ெச8ய/ 5ணி05. அத4 எைனM உட0ைதயா,கி,
ெகா

டா8.

ெஜ: கா( மைற,கிேற, ேவெறன ப/திர ைக,4 வ0த5, பய7
இளி/5,ெகா

,க ேவ

ய5 தா. விலாசனி மாயமா8 மைறவா ! இ0த/

த0திர - ெச8யாவி(டா7, பய7, நம5 ெசா/ைத ஏல/5,4, ெகா

#

வ0திபா. இவ, இேபா5, ேந9 பண,காரனானவ. பரபைர ெஜமீ
நைடய5. பகெகா ைள,கார ேபாற இவனிட அைத இழபதா? நம5
ெகளரவ என ஆவ5?
வி : உ வாயா7 ேபசாேத ெகளரவ/ைத பறி. -யநலேம உன,4 ,கிய.
ெஜ : தியாகவ7= நீ ! அதகாக/ தைலவண4கிேற.
[சீமா வகிறா. ப/திர/ைத, ெகா#/5]

சீ: திதிதாேன!

ெஜ : ஆஹா! விலாசனி. ேதா(ட/ைதD -றி பா,க ஆைசப#கிறா ,
[சீமாைன பா/5 க

ஜாைட கா(#கிறா ெஜக2ர.]

சீ : ஆஹா ! அைழ/5,ெகா

விKதீரண.

# ேபா8, கா(#, நம5 ேதா(ட நாN ஏ,க

[ெஜக2ர காமிராைவ, கா(]

நம,4 இயைக, கா(சிகைள பட பிப5 எறா7 ெராப பிாிய.
(விலாசனிM ெஜக2ரA ேபாகிறன!)
---------------

இட :- சீமா மாளிைக/ ேதா(ட.

இேபா :- ெஜக2ர, விலாசனி.

காசி -33
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[ேதா(ட/தி7 ஒ மர/தயி7 விலாசனி ேசாகமாக நிகிறா .]

ெஜ : விலாசனி

வி : இனமா விலாசனி எைன விலாசனி எ9 Gபி#ேபா5 என,4
எIவள ேவதைன உ
ெஜ : இன இர

டாகிற5 ெதாிMமா?

# மணி ேநர : பிற4 விலாசனி மைறவா . இ! நா சில

கா(சிகைள பட பி/5, ெகா

# வகிேற.

[ெஜக2ர ேபாகிறா.

# வகிறா .

ேவேறா ப,கமி05 ெசாண. ேதவைர இF/5, ெகா
ெதாைலவிேல விலாசனிைய, க

ட5 பைதபைத/5]

ேத: ஆ! பவானி! நீயா - என இ5 <,4, க
[எதிபாராதவிதமாக/ ேதவைர, க

ப: ஐேயா ேமாச ேபாேன.

ணா. மா9 ேவஷ?

ட பவானி அலறி]

[பவானி, ஓட யசி,கிறா . கா7 ந#4கிற5. ேதவ ஓDெச9 பவானியி
ேதாைள பி/5, 4N,4கிறா.

பய/தா7 பவானியி உட7 ந#4கிற5. க ெவ!/5 வி#கிற5.]

ேத: எேக வ0தா8? ஏ வ0தா8?

[ஆேவச வ0தவ ேபால, GDச=#கிறா]

ெசா : (ேக=M, ேகாப கல0த 4ர=7) பவானி, இேக விலாசனியாக

வ0தி,கிறா ; இல(சாதிகாாி,4 இப<(ட

[ேதவ, ெசாண/ைத அ,க, ைக ஓ4கிறா. ெசாண பயபடாம7]
நா, ெசாண, ேகவல விபசாாி. விலாசனியாக வ0தவ
பவானிேதவி! அவ!ட வ0திபவ, ெஜக2ர - அ

தக

தம ப/தினி

ண ெஜமீதார -

80

ஆனா7 இேக ெவ(க மானமிறி, ெசா0த/ தைகைய/ த ைவ எ9

GDசமிறி, Gறினா. இேக உ ள பண<(ைட,4

ேத : பவானி! பவானி! இ5 என விபாீத? ஏ வ0தா8 இேக? ஏ? ஏ?
[பவானி திைக,கிறா . அவ!ைடய கF/ைத ெநறி,கிறா ேதவ. அவ
Gகிறா . ெஜக 2ர ஓ வகிறா. கா(சிைய, கா

கிறா. காமிரா ஒ

நிமிஷ ேவைல ெச8கிற5. பவானி பிணமாகிறா . ெசாண ஓவி#கிறா .

ெஜக2ர பவானிைய/ ெதா(# பா/5]
ெஜ : விலாசனி மைறவா

எ9 நிைன/ேத. பவானிேய இற05வி(டா .

ேத: இற05வி(டா ! பவானி இற05வி(டா !
ெஜ : (ேகாபமாக) பவானிைய, ெகா9 வி(டா8 ெகாைல ெச8தி,கிறா8.
[பவானி திைக,கிறா . அவ!ைடய கF/ைத ெநறி,கிறா ேதவ. அவ
Gகிறா . ெஜக 2ர ஓ வகிறா. கா(சிைய, கா

கிறா. காமிரா ஒ

நிமிஷ ேவைல ெச8கிற5. பவானி பிணமாகிறா . ெசாண ஓவி#கிறா .

ெஜக2ர பவானிைய/ ெதா(# பா/5]
ெஜ : விலாசனி மைறவா

எ9 நிைன/ேத, பவானிேய இற05வி(டா .

ேத: இற05வி(டா ! பவானி இற05வி(டா !
ெஜ : (ேகாபமாக) பவானிைய, ெகா9வி(டா8. ெகாைல ெச8தி,கிறா8.
ேத; ஆ! ஐ8ேயா! ெகாைல! இெதன ேகால பவானி! பவானி பிண எ மைனவி!
நா ெகாேற.

ெஜக2ர ! ஏ பவானிைய இேக அைழ/5 வ0தா8? ெசா0த/ தைகைய,

ேவேறா சீமானிட சரசமாட... ஆஹா! சகி,க யவி7ைலேய!
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ெஜ: (டா ! எ கடைன/ தீ/5,ெகா ள சி9 கபட நாடகமாேன.

பவானிைய, விலாசனி எற மா9 ெபயட இேக அைழ/5 வ0ேத, பா(#,
கDேசாி,காக. நீ, ப#ெகாைல ெச85வி(டா8. இேதா (காமிராைவ, கா( ) பட
பி/தி,கிேற பா உைன என பா# ப#/5கிேற.

ேத: ப#பாவி! ேமாச,காரா! ெஜ: வாைய <(டா ெகாைலகாரா!
[ேதவ மய,கமைடகிறா]

-----------------
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இட : ேதவ 2#.

இேபா :- ேதவ, ேசக.
(ேதவ, பைழயநா

ப#ெகாைல பறிய தகவைல, Gறி,கிறா.]

ேத: ேசக! அ/தைகய ெகாைலகார நா. பவானிைய, ெகாற பாதக. எ

மக

-சீலா,4 அேபா5 ப/5 வய5 ப ளி,Gட/தி7 இ0தா . தாயா

மாரைடபா7 இற05வி(டதாக அவ!,4, Gறப(ட5. இ9 வைரயி7 எ

மக , பவானி மாரைடபா7 இற0ததாகேவ நகிறா

நகிற5.
[ேதவ க
அ

உலக அபேய

களி7 நீ த!கிற5.]

ண ப(ட கடைன ேபா,க, அவ Gறிய ஈன/தனமான ேயாசைனைய,

ேக(#, வியாபாாிைய ஏமாற விலாசனி எற ேவஷ ேபா(#,ெகா
அ,ரம,கார அ

# ேபா8,

ணைன ேபராைச பி/த வியாபாாியி பியி=05 தபைவ/5,

த உயிைரேய த/த ெச8த உ/தமி, தியாகி, பவானிைய, ெகாைல ெச8த பாவி

நா. ஆ/திர/தி7, உ/தமி ஏ வ0தா , இதி7 ஏேதா ?5 இ,க ேவ

ேயாசி,கவி7ைல. ெவறி ஆேவச பி/த தைலகா7 ெதாியாத ேகாப !

# எ9

ெசாண/தி ேக=யா7 ஏப(ட ேவதைன! நா மிகமாேன, பவானியி
உயிைர ேபா,கிேன.
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ெசாண/ைத வPசி/ேத. அவ

எைன, ெகாைல காரனா,கினா .

ெஜக2ர, த தைக ெச/தத4, காரண த ர(# நா ெகாைலகாரனா-

னத4, காரண த வPசக எ9 எ

ெகா#ைம,4 ஆளா,கினா.

ணவி7ைல. எைன ேமN

ேசக! அ0த பட, நா ப#ெகாைல ெச8தவ எபைத, ெசா0த மைனவிைய,
ெகாறவ எபைத, -சீலாவி தாைய, ெகாறவ எபைத, உல4,4,
கா(ட,Gய பட, எைன/ :,4 ேமைட,4 அAப,Gய பட, எெக4

நா மதி,கப#கிேறேனா அெக7லா எைனபறி, ேகவலப#/த,Gய

பட. -சீலாைவேய எைன ெவ9,4ப ெச8ய, Gய பட, எ மான/ைத
ேபா,க,Gய பட, 4#ப ெகௗரவ/ைத, 4ைல,க,Gய பட, அவனிட,
அ,ரம/தி உவமான அவனிட சி,கி,ெகா

டதா7, அவ எைன/ த

இOடப ஆ(ைவ,கிறா. நா என ெச8ேவ? -சீலாவிட, மகேள!

எைன மனி/5வி#! நா உ தாைய,. ெகா9வி(ட ெகாயவ, எ9

எப, G9ேவ.

"2# வாசைல எFதிைவ எ. ேப,4 - " ெஜக2ர க(டைளயி#வா, 'ஏ?'

எ9 ேக(டா7, ''பட” எபா. பணிவதறி ேவ9 வழி இ7ைல. கைடசியி7,

-சீலாைவ ப= ேக(கிறா. அ/5ட அவAைடய பயகர பசி அடகி/ தீ
-சீலா, பவானியி மக
ஒ,ெகா

டா

- அவ! தியாக ெச8ய ேவ

யவேள !

எைன, காபாற ெஜக2ரைன, க=யாண ெச85 ெகா ளD

சமதி/5 வி(டா . -சீலா,4 Sரா விஷய ெதாியா5. நா ஏேதா

பயகரமான ஆப/திேல சி,கி, ெகா

,கிேற, எப5 ம(#ேம ெதாிM.

ேசக!
[அவ  ம

யிட யசி,க, ேசக த#/5 வி#கிறா]
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ேசக! எைன மனி/5வி# ! -சீலா, தியாகியி தி,4மாாி, தைனM தியாக

ெச8கிறா , எ ெபா(#.

ேசக : (உ,கமாக) தியாக -பாவ என,4 உ

#. பாிதாப. சி/திரவைத,4

ஆளானீ. எ -க ேபானா7 கவைல இ7ைல. -சீலா , எ இதய/தி7

எேபா5 இபா . அழாதீ ேதவேர நா -சீலாைவ/ தியாக ெச8ய/
தீமானி/5 வி(ேட. -சீலா எேக? அவைள நா பா/5வி(# ேபாக

ேவ

#. நா ெபாF5 விவத4 , ஊைரவி(#D ெச9வி#கிேற.

[ேசகாி ைககைள எ#/5/ ேதவ த க
ேசக மா,4D ெச7கிறா]
--------------------

இட :- ேதவ 2(# மா.

களி7 ஒ/தி,ெகா

#, மாைய, கா(ட.

காசி - 35

இேபா :- -சீலா, ர/ன. (பிற4) ேசக, ேதவ.
[க(= மீ5 -சீலா உ(கா05 ெகா

,கிறா

:,க/5ட நாகா=யி7 உ(கா05 ெகா

கவைலMட. ர/ன, அைர/

,கிறா.]

-: :கிவி(டானா ஒ சமய ?
ர: இ,காதமா! நீ கவைலயி7 கவனி,கவி7ைல. என,4 ேபD-,4ர7 ேக(டேத.
- : பாதக ேபசி ேபசி எ அபாவி உயிைர வாகி, ெகா
(காலD ச/த ேக(கிற5.)

-: (க(ைலவி(# எF05 நி9 ெகா

ெசான5 ஞாபகமி,க(# - ஆரபி

,கிறா.

#) ர/ன! வா, வா! அேதா வகிறா:

ர: (GDசமைட05) சகடமாக இ,கிறதமா.
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- : ஐ8ேயா ! கைடசியி7 காாிய/ைத, ெக#/5வி#வா8 ேபா=,கிறேத.
[அவ ைகைய பி/5 இF/5/ த ேதா மீ5 ைவ/5, அைண/5,

ெகா

ப5 ேபால பாவைன ெச8கிறா . காலD ச/த ேமN பலமாகிற5.

ஏதாவ5 ேப-ப ர/ன/5,க ஜாைட கா(#கிறா .]
ர: -சீலா ! க

மணி!

(காலD ச/த நிகிற5)

-: (ெகாP- 4ர=7) நாதா ! நா இவ....

(காலD ச/த மீ

#)

- : அ0த, காக ெஜமீதார நம5 காதைல/ த#,க Mமா? அவA,4 நா

யாைர, காத=,கிேற எபேத ெதாியா5. நா யாேரா ஒ டா,டைர,

காத=பதாக நகிறா. ஒIேவா இர எ நாத இேக வ05 ேபாவ5

ெதாியா5.

(-சீலா த ைகக!,4 /தமி(#, ெகா கிறா . அைற, கத தடா7 எ9
உைத,கப(#, ேசக பா805 வகிறா உ ேள. கா(சிைய, கா
-ழNகிற5.)

கிறா, தைல

ேச : ேமாச,காாி! வPசகி!
-: [தெனதிேர ேசக வ0திப5 க

# மிர

# ஐேயா ! தாகளா...

(ர/ன, -சீலாைவ பி/5 இF/5 அைண/5, ெகா கிறா. ர(#/தனமாக,
அவைள இF/5,ெகா கிறா.)

ர: பயபடாேத -சீலா பா/5வி(டா7 என? தைலயா ேபா8வி#?
-: (4ளறியப ர/ன இைத, ேக !
(ர/ன த பிைய/ தள/தவி7ைல.. விலகி,ெகா ள -சீலாவா7 யவி7ைல.!
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ேச : (ஆ/திர/5ட) க ளி! உ/தமி பவானியி மகளா நீ?
-: ஐேயா, நா ெசா7வைத... (ர/ன இF,க வி#. ர/ன.
ர: -சீலா! எைற,ேகA ஓ நா

நம5 ரகசிய ெவளியாகி/தாேன தீ. இ9

ெவளிவ05வி(ட5. அதனா7 என?

[ேசக திைக ஆ/திர அைட05 ]

ேச : அ, நயவPசகி! (ர/ன/ைத பா/5 யாரடா நீ?
ர: ஏ ெதாியவி7ைலயா? மைடயா!
-: (பாிதாப/5ட) ஐேயா! ர/ன! விபாீத நட05 வி(ட5. இைத, ேக . அவைர/

தி(டாேத... ஆ

டவேன !

ர: ந ளிரவிேல ஒ ெப

ைண/ தFவி,ெகா

# இ,கிேற. மைடய, அைத

பா/த பிற4 ேக(கிறா யாரடா நீ? எ9 (டா ! -சீலா! வா இப

[ேசக -சீலாைவ பி/5 இF/5/ த ளிவி(#, ர/ன/ைத ஓகி, 4/5கிறா.
இவ,4 ச
அFகிறா , ச

ைட <

#வி#கிற5. இைடேய -சீலா GDச=#கிறா ,

ைடைய நி9/திைவ,க ]

- : கிண9 ெவ(ட Sத றப(டேத. ேசக - ர/ன - ச

ைட ேவ

நி9/5க . விபாீத ேநாி(#வி(ட5. நா ெசா7வைத, ேக!க .

டா -

[ேசக, அப(# மய,க9, கீேழ சாM சயமாக பா/5, ர/ன ஒ
நாகா=ைய/ :,கி அவ மீ5 2ச, 4றி பா,கிறா. இைத, க

ட -சீலா

55/5, ேசகைர, காபாறர/ன/தி காைல பி/5 இF/5விட ர/ன

கீேழ விFகிறா. ஒ தைய/ :,கி அவைன/ தா,கி ]
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-: ஓவி#, ேபா! ர: ேமாச,காாி! வPசகி உன,4 உதவி ெச8ய வ0த எைனMமா
வPசி,கிறா8?
(ச

ைட GDச7 ேக(# ஓவ0த ேதவ)

ேத: அ பாதகி! ேசக,கா 5ேராக ெச8தா8, ேமாச,காாி! வPசகி!
[-சீலா,4 ேவதைன, மய,க<(#கிற5, ஐேயா எ9 அல9கிறா . ர/ன

ஜன7 வழியாக, கீேழ இற4கிறா. மய,க9, கிட0த ேசக,4/ ெதளி

பிற,கிற5,

உடேன ஆ/திர/5ட]
ேச : க ளி! எேக உ க ள, காதல?
-: என அநியாய ேசக நா ெசா7வைத.

[ேசக, -சீலாைவ பி/5, கீேழ த ளிவி(#, ஜன7 ப,க பா,க ர/ன
ேதா(ட/திேல ஓட,க

பி,க]

# ஜன7 வழியாகேவ கீேழ இற4கிறா. ர/ன/ைத

----------------இட : ர/ன 2#.

காசி - 36

இேபா :- ர/ன, அவ தா8 ெசாண :
[ெசாண ேநாயா7 வா வைத,கிறா , ப#,ைகயி7 ர

டப உதவி,4 யா

இ7ைல. ஏXைமயி ேகால நறாக/ ெதாிகிற5. தாகேம=(#

ப#,ைகயி=05 எF0தி,க ய7கிறா . யவி7ைல. த ளா எF0தி

,கிறா . நிக யவி7ைல , கீேழ விFகிறா . ேவதைன அைடகிறா . ெம7ல

நக05 ெச9, ஒ ச(ைய எ#/5, அதிேல இ0த ெவ0நீைர, 4,கிறா . ைக
உத9கிற5. ச( கீேழ விF05 உைடகிற5. ெம ள நக05 ப#,ைகயி7 வ05,

கயி9, க(ைல பி/5,ெகா

# எF0தி,க ய7கிறா . ப#,ைக ேமேல

87

2Xகிற5. ெசாண கீேழM, க(7 ேமேலMமாக இ,கிற5. ஈன,4ர=7
Gகிறா . ர/ன உ ேள வகிறா ]

ர: அ(டா அமா விF05வி(டாயா?
(க(ைல/ :,கி நிமி/5கிறா. தாைய/ :,கி ெம ள ப#,கைவ/5வி(#)
க

றாவி! ஏமா எF0ேத நீ? உனாேல Mமா இ0த நிைலயிேல !

ெசா : அேட ர/ன! எேகடாபா ேபாேன? இ0த, கைடசி கால/திேல, எேனா#
இ. இப நா விF05 எF05 ஒ F4 த

இF/5,கி(ேட ேபாயி,4.

ணி 4,கைலயானா, உயி

ர: எனாமா ெச8வ5? உன,காக/தா ெவளிேய ேபாேன. பண ேதட
ெசா. பணமா? ஏ

டாபா பண?

ர : டா,ட,4
ெசா: ைபய

டா உன,4 இைன,ேகா நாைள,ேகாA இ,கிேற, இனி

ம05 ேவைல ெச8யா5. மனவியாதி அ7லவாடா எைன, ெகா7N5. அ5,4

யாாிட ம05 கிைடயா5டாபா.

(ர/ன/ைத பிெதாட0த ேசக, அேக Zைழ05 மைற05 ெகா
நிைலைமைய, கவனி,கிறா.)

#

ர: பயபடாேதமா! பண நிைறய, ெகா#/தா இ0த, கால/திேல பிண/ைத,Gட
எFபிவி#கிற டா,டக இ,காக. உன,4 எனமா? பிைழDசி,ெகா ேவ.
பண ேத ேபாேன. ப=,கைல.

ெசா : பண/5,4 எேக ேபானாயபா இ0ேநர/திேல?
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ர: எேகயமா ேபாேவ? வாடைக பா,கி பண ேக(க ேபாேவனா. வ(

பண ேக(க ேபாேவனா? திட/தா ேபாேன.
ெசா: ேவ

டாபா இன அ0த/ ெதாழி7.

ர: இன,கி/தா கைடசி அமா ேபான இட/திேல ஒ ேவ,ைக !
ெசா : எனாடாபா ேவ,ைக?

எF05 உ(காகிறா , க(= மீ5
ர: ப#/5,கி(ேட ேகளமா, உனாேல உ(கார யாேத.
ெசா : பரவாயி7ைலடா ர/ன, ெசா7N. த
ர : ஒ ெப

ணி 4Dச5 ெகாPச உசி வ055.

இ0த அைற,4 ேள Zைழ05 வி(ேட. அவ!,4 எனேமா

ெபாிய ேவதைனயா. யாேரா அவ மாமனா, ஒ ெஜமீதார, அவைள,
க=யாண ெச85 ெகா ளHA வ9/தினாகளா.

(இைடேய) ஏமா! ப#/5,ெகா ேள ! காைல அ,கேற.
ெசா: ேவ

டாபா நீ ெசா7N, அற?

ர: அ0த ெப

H,4/ 5ளிGட இOடமி7ைல, அவைன, க=யாண ெச85

ெகா ள ந7ல அழ4மா ெபா

அ0த ெப

H பாவ! உயிேமேலேய ெவ9பா ேபாD-

H,4 விஷ/ைத, 4D-D ெச/5 ேபாற5A தயாராகிவி(டா.

ெசா : அட பாவேம!
ெசா : நா ஒ இர

# நிமிஷ கழிDசி ேபாயி0ேத. ெப

Hம

Hதா,
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ெசா : பாவ! இப இOடபடாதவைன/ தைலேமேல க(#வதாேல, ேவ

ெப

Hகமா

ர: இ0த ெப
ெசா : ஏ

# ேபாறாக.

H /திசா=, தபி/5, ெகா

டா.

டா ர/ன! விஷ சாபிடாேதA நீ /தி ெசானாயா?

ர : ேவ,ைகயா இ,4மா, நீ ேக,கற ேக வி. நா ேபான5 தி(! உபேதச
ெச8யவா ேபாேன? நா என 4வா? அவேள ஒ ேயாசைன ெசானா!
ெசா: உைன, க

# அவ பயபடவி7ைலயா?

ர: சா,ேக பயபடேலனா! நிஜ/ைதD ெசா7லH மானா, என,4 இேலசா பயமா
இ0த5. அவைள பா/5. அவ

ெசானா.

த நிைலைமையD ெசா7=, ஒ உதவி ெச8யD

ெசா: உைனயா?
ர: ஆமாமா! எைன/தா! ெசா: நீ எனா உதவி ெச8யறதா?
ர: ேக!, அ0த, G/ைதM ெகாPச ேநர காத7 நாடக ஆடD ெசானா அ0த

ெப

H.

ெசா : எனா5? காத7 நாடகமா?
ர: (சிாி/5,ெகா

ெசானா.

#) ஆமாமா! அவைள நா காத=ப5 ேபால ந,கD

ெசா : இ5 எனடா ைப/ய,கார ேவைல.
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ர: ைப/தியமி7ைல. அவ மாம அேக வவா. அைத பாபா. உடேன, ேச!
இவ இபப(ட நட/ைத, காாியாA நிைனD-, காாி ழிP-(# ேபாவா,
க=யாண/5ேல இ05 தபி/5, ெகா ளலாA, அ0த/ த0திர.

அ5,காக/தா எைன, ெகாPச ேநர காதலனாக இ,கD ெசானா.
ெசா : பேல சாம/திய,காாிதா.
ர: களவாடேபான இட/திேல இ0த உ/திேயாக கிைடD-தா, சாிA
ஒ/5,ெகா

ேட. அவ ெசான பேய, அ0த பய வ0தா.

ெசா : யா?
ர: அவ மாம, யாேரா ெஜமீதார.
ெசா: வ05?
ர: வ05, ஆசாமி அபேய ஆேவச வ0தவ மாதிாி ஆனா. பாவ,

யா,4/தா ஆ/திரமா இ,கா5. தா க=யாண ெச85 ெகா ளHA

இ,கற ெப

, பாதி ரா/திாியிேல ஒ க ள ஷேனாேட விைளயாடறைத

பா/தா மன- பதறாதா? அவ க

நாA -மா இ7ைல , ந7ல ச

டானா, இ5த0திரA. = மாதிாி சீறினா,

ைட , ந7ல அ, ந7ல உைத இர

# ேப,4.

ெசா : அட பாவேம! அவ எனா ஆனா?
ர: அமா ! இ0த அயாய/ைத பா அவேள தா என,4 இப இப நட,க
ேவHA ெசானா. ஜமீதார வவா, நா பயப#கிற மாதிாி பாசா4

ெச8ேவ, ெகPசி, G/தா#ேவ. நீ எைதM கவனி,காேத, அவA,4D சாியான

உைத ெகா#A ெசா7=, ெகா#/தா. கைடசியிேல, அவ, அவAட ேச05
ெகா

# எைனேய அDசி விர(ன.
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ெசா : ஏ?
ர: ஏேனா? ஆ/திர என,4. இவ!,காக. நா காத7 ேவஷ ேபா(#கி(ட5 2
ேவைல. அவனிட அனாவசியமான ச

ைட : கைடசியிேல, அவ நைமேய

திபி,கி(டா ந7லா தி(ேபா(ேட.

[மைற0தி0த ேசக, இ0தD சபாஷைணைய, ேக(#/ தைனM மற05]
ேச : ஆஹா -சீலா ! நீ மாசறவ

! உமீ5 2ணாகD ச0ேதகி/ேத.

(4ர7 ேக(# ர/ன அலற, ேசக அவனேக வ05)

ேச : அபா ர/ன எ வயறிேல பா7 வா/தாேய. -சீலா, எைன,
காத=,கிறா . அவைள வ9/5பவ, அவ
காகனிடமி05 தபி/5, ெகா ளேவ, அவ
வரேவ

மாம ெஜமீதார. அ0த,

அ0த ஏபா# ெச8தா . அவ

ய சமய/தி7 எதிபாராதவிதமாக நா வர ேநாி(ட5. அதனாேல

விபாீதமாகி வி(ட5.

ர: (ஆDசாிய/5ட) அபயானா. நீ அ7லவா அவ!ைடய மாம, ெஜமீதார.
ேச : இ7ைல ! நா டா,ட ேசக! *
ர : அட இழேவ! விஷய எபேயா ேபா8 எபேயா 05வி(ட5.
ெசா: அபா! இேக வாடாபா! ெப

Hக ேமேல , திQ7 திQ7A ஆ

ச0ேதகப#வ5 ெபாிய ேநாயா ேபாDசி. அ0தD சாப, ேக(டாேல. ெப

பி ைளக
க

ப#கிற கOட இ,ேக, ெசா7= யாதபா 2ணாகD ச0ேதகப(# ஒ ெபாிய
மAஷ, த ெசா0த ெப

பா/தி,கிேற-

டாபா.

ஜாதிைய, ெகாைல ெச8தைத நா க

ேச : (தி#,கி(#) அமா, உ ெபய ெசாணமா?

ணாேல
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ெசா : ஆமா, உன,4 எப/ ெதாிM?
ேச : இப நீக ெசான5. கணாகர/ ேதவ விஷயமாக/தாேன.
ெசா : ஆமாபா
ேச : அமா! இ0த ெப

, எனா7 2ணாகD ச0ேதகி,கப(ட ெப

யாமி7ைலயமா , பவானியி மக . ேதவாி 4மாாிதா.

ேவ9

ெசா : ேதவ மகளா? ெத8வேம , இவைளயாவ5 காபாறினாேய. அபா என ேசதி
உன,4 எப/ ெதாிM?
ேசா: ேதவேர ெசானா.
ெசா : ர/ன! அ0த ெப

, உன,4/ தகDசி ைற ெதாிMமா?

ர : எபமா ?
ெசா : விவர ேக(காேத. நீ ேதவ மக. இ0த/ 5பா,கியவதி கF/திேல அவ

ைகயாேல ஒ தா=, கய9 க(டாததாேல, ெசா0த அப 2(ேலேய திட

ேபா நிைல வ0த5.

ேச : கOடபடாதீகளமா, என ெச8வ5? எ7லா இனி -கமாக M,
ர: அதிசயமா இ,4. என,4 -சீலாவிட ஒவித அ உ
தைக எ9 Gட நா ெசாேன.

டாயி9. இனி நீ எ

ேச: உ தைகேயதா! ச0ேதகெமன?
ர: (பய05 அேட ஒ விஷய/ைத மற05 வி(ேடேன. அ0த ெப

இ05 ேத. இ0த விபாீத ேநாி(டதாேல ஒேவைள

, விஷ 4,க
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(ேசக உடேன பைத/5)

ேச : நா ஒ (டா . இேதா வகிேற.
(-சீலா !-சீலா எ9 Gவி,ெகா

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

ேட ஒ#கிறா.)
காசி - 37

இட :- பாைத.

இேபா - ேசக.
(ஓ#கிறா, -சீலா! -சீலா! எ9 அலறி, ெகா
------------------

இட :- ேதவ 2(#, Gட,

#.)

காசி - 38

இேபா :- ேதவ.
[ேதவ க

ணீ ெபாழி0த வ

ேச: -சீலா எேக?

ண உ(கா0தி,கிறா. ஓ வகிறா ேசக.]

ேத : (-சீலாைவ, ெகா9வி#வா எ9 பய05, ேசக காைல
பி/5,ெகா

ேசக ேசக ேவ

#)

டாமபா ஆ/திர/திேல நீ ேவ9 ெகாைல ெச85 விடாேத. நா

ப#கிற பா(ைடபா.

[ேதவைர/ :,கி நி9/திவி(#]

ேச : ெகாைலயா? எ க
மணி அவ

-சீலா -சீலா !

(எ9 Gவி,ெகா

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

மணிையயா? -சீலாைவயா? எேக -சீலா மாசி7லாத

ேட மா,4D ெச7கிறா)
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இட :- -சீலாவி மா அைற.

காசி - 39

இேபா :- -சீலா.

(-சீலா, க(= மீ5 கவிX0தவ

ண கதறி, ெகா

,கிறா . ேமைஜ மீ5,

விஷ, ேகாைப இ,கிற5. ேசக உ ேள பா805, ேகாைபைய, க

எ#/5, ெகா கிறா.)

#, அைத

ேச : (<D-/ திணற) அபா! ந7லேவைள!
(-சீலா, ேசக வ0த5 க

#, அவ ைகயிேல ேகாைப இ,க, க

#)

-: ேசக! என,4 எIவளேவா உதவி ெச8தி,கிறா8 இ0த, கைடசி உதவிையD

ெச85வி#. அ0த, ேகாைபைய, ெகா#.
[ேசக, அவ

ேபDைச, கவனி,காம7, அைறயி7 அ4மி4 ேத ஒ சீசாைவ/

ேத எ#/5, அதிேல அ0த விஷ/ைத, ெகா(, சீசாைவ ப/திரப#/தி,
ெகா

#]

ேச : -சீலா க

ேண ! என,4 ேநர இ7ைல , விவர ெசா7ல. நம5 வாX,காக

ேபாாிட றப#கிேற. ெவறி ெபறா7 விஷ/5,4 ேவைல இ7ைல. ேதா7வி

அைட0தா7, நீ ம(#ம7ல, இர

இவ இற05வி#ேவா.

# ேகாைபகளிேல விஷ, கைடசி /த,

[றப#கிறா ]

-: (திைகட) தாக , என ெசா7கிறீக ?
ேச : கா/5,ெகா

விவத4

(ஓ#கிறா.)
----------------

. மண ஓைல, அ7ல5 மரண ஓைல, இர

இேதா வகிேற.

ேல ஒ9
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காசி - 40

இட :- பாைத.

இேபா :- ர/ன, ேசக.
(இவ, எதி எதிறமி05 ஓ வகிறாக )
ர: ஆப/5 இ7ைலேய!
ேச : இ7ைல ! விஷ எனிட இ,கிற5.
ர: தபினா

எ தைக, சாி, ேசக, இனி என ெச8யேவ

#. ெசா7N.

-சீலாவி வாX,ைகைய, ெக#,க/ 5ணிM அ0த ெஜக2ரனி தைலைய,
ெகா

த

# வ05 உ காலயி7 ைவ,க(#மா? ெகாைல, 4ற/5,4 மரண

டைன தவாகேள எ9 பய ெகா ளாேத. பா ெகா7லப(ட5 எ9

திதி ெகா .

ஒ 4#ப/ைத இIவள ெகா#ைம,4 ஆளா,4 ெகாயவைன வி(#ைவ,க,
Gடா5.

எைன பறி, கவைலபடாேத. நா எத4 தயா!
ேச : (ர/ன/ைத/ தFவி,ெகா

#)

இIவள 2ர ஷனாக இ,கிறா8. ச<க, ெகா#ைமயா7 நீ இ0த, கதி,4

ஆளா,கப(டா8.

ர: அ5 கிட,க(# ேசக, நீ என ச<க ச<க எ9 ேபசி,ெகா
ச<க/தி பிரகக , ெஜக2ரகளாகேவ இ,கிறாக . நாக

,கிறா8.
சா,கைட

F,க . ஆனா7 அ0தD சா,கைட ஏப(டத4, காரண, கனதனவாக
உப/தி ெச8M காமDேச9. அ5 ஒழிய 2ரக

கிற காாியமா அ5. இேபா5 நட,கேவ

ேதாற ேவ

யைதD ெசா7N.

#. விவத4
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ேச : ெஜக2ரைன, க

# பி/5, அவனிட ஒ பட இ,கிற5. ேதவ ெகாைல

ெச8தவ எ9 ஜு கா(ட அதைன, ைகபறி விட ேவ

#.

ர: றப#.
ேச : எேக க

# ேத#வ5 அவைன?

ர: ெபாிய 4காரனாயிேற...
ேச: எகாவ5 ஆ,ெகா

# கிடபா.

ர : அபயானா7 வா ேசக! இேக ஒ ?தா#மிட இ,கிற5. 4, G/தி
சகல ேபா8 பாேபா.
(ேபாகிறன)
---------------

காசி - 41

இட - ?தா# இட..
இேபா - பல.

[?தா# இட/தி7 4 ெவறிMட பல. சில சீ(டா#கிறன, சில ெப

இ,கிறன. கலக GDசN இைடயிைடேய ெப
ஒ 4ய : (ஒ ெப

க

சிாி.]

க!

ைண பா/5) ேஷா,கா ஒ பா(# பா#

ேக(#,கி(ேட ஆடலா.
மேறா 4 : ெச ! ேவ

ேபாவா5.

டா

டா ! அவ பானா, சீ(டா(ட/5 ேமேல /தி

த7 4 : பா# , பா#னா பாடH. [பாட ஆரபி,கிறா ]
மற 4 : ஏ நி9/5. பாட,Gடா5.
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த7 4 : பா#.
மற 4 : பாடாேத!
த7 4 : நீ யாடா த#,க?

[எ9 ேக(#,ெகா
ேட! யாடா நீ?

ேட திபி பா,க, ேசக ர/ன வர,க

#]

ர: நாகளா? ஏ ெசா7ல ேவHமா?
மற,4ய: யாேரா தி- வாக பிரத! வாக எனா பிரத ேகாவி,கேற.
[ர/தின/தி கவா8,க(ைடைய/ ெதாட அவ, அவAைடய ைகைய பி/5/

த !கிறா.]

ர - -மா இப/ தமாஷா ! ெபாF5 ேபா,க
இேனா 4 : உ(கா பிரத, ஒ ைக.
ேச: இ7ைல! நாக இேக ஒ சிேனகிதைர/ ேத, ெகா

# வ0ேதா.

த7 4 : அப, நாகெள7லா சிேநகித இ7ைலயா, பிரத! உ(கா பிரத,

கிளாைச, கா(.ஜி பிரத! ஜி!

ேவ9 4 : விKகி ேவHமா பிரத?
ேச: ேவ

டா.

(ர/ன வாகி மளமளெவ9 4/5 வி(#)

ர: இேக காேணா, வாக. அவ, இப ேரா05 ேபாயிபா.
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ேச : ேரா05 எறா7?
ர : அ5 உக!,4 ாியாத பாைஷ. அவ ெபாிய ெபாபைள ைப/ய

பிDசவன7லவா? அ0த/ ெதவா ேபாயிபா.
(இவ ேபாகிறன.)

த7 4 : ெவ9 ைகைய ழ ேபாடற பயNக.

ேவ9 4 : ேட! ஒ சமய ேபாWசா இ,4ேமா?
த7 4 : அடD ேச! ஏ

டா பயபடேற! ஆ#டா!

(இெனாவைன பா/5 கிளாைச,கா() ேபா#டா.

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

இட :- ேவத 2#.

காசி - 42

இேபா - ேவத, ஆ9க.
(பிற4) ஒ வா=ப

[வாசபயி7 நி9ெகா

,கிறா

வாேபான S, சாி0த ஆைட. -ழN க

ேவத விசார/5ட, கைல0த ெபா(#,
Hட ப,க/திேல உ(கா05 ெகா

சிகெர( பி,கிறா, அவ!ைடய ஆைச நாயக' ஆ9க. ]

#

ஆ : ஏ ேவத! உ <Pசி இ,கிற அழ4,4 ,கா %பா ெகா#பானா
எவனாD- கர,க(ைடைய பா ேபா8 ப#. இன,கி எவA

சி,கமா(டா

ேவ: அட எ மமத,4ரேக! நீ ெக(ட ேக(#,4 ேக=. ேவேறயா? நீ

ேபா8ப#. ப,க/திேல நீ தயனா(ட இ0தா. எவ Zைழவா : உைன ஒ

ெபாிய பிA நிைனDசி,கி(# ேபாயி#வாக. உன,ெகன வ0த5 கவைல.

2(#,காாி,4 வாடைக பண 9 %பா தரH, வாயிேல வ0தப ேபசறா!, மான
ேபா5.
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ஆ : (ேக=D சிாிட) மான ேபா4தா? உன,கா? ஏ அபா! மானனா, மண4
எனா விைலA ேக(கறவ நீ. மான ேபாதா உன,4. எனா ேவத.
அெத7லா எ கி(டேவ கா(டேற.

ேவ: கா(டேற, நீ ேநா(# ேநா(டா நீ(#ேவA.
(2தியிேல யாேரா வவைத பா/5) வாைய <# ! அேதா எவேனா வகிறா.
பா/5, ெகா !.

[பாைத ஓர ெச7கிறா ஆ9க. எதிேர வ வா=பைன பா/5]
ஆ : ஏ சா, டய எனாக?
வா : ெதாியா5கேள, கயார இ7ைல.
ஆ : எேகேயா உகைள பா/த மாதிாியா இ,ேக?
வா : எைனயா? ஊஹு இ,காேத.
ஆ : (ேயாசிப5 ேபா7 பாசா4 ெச85) எனா பிரத! ஒேர அயா, எைன

(டாளா,4றீக. நீக நம ப,க/5 2(# பா,கிய...
வா : எ0த பா,கிய?

ஆ : அவதா, தனபா,ய. அவ 2(#,4 வ0தி,கறிகேள, நீக/தா.

ஒேரயயா மைற,கறிகேள. நா பா/தி,கேற.
வா : இ7ைலக. நா வ0ததி7ைலகேள.
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ஆ : -மா , வாக GDசபடாேம. யாபா,கறாக இேக. வாக.
(ேவத வி(# வாசப வகிறன இவ. உ ேள அைழ/5D ெச7கிறா .
ஒ பைழய நாகா=யிேல உ(கார ைவ,கிறாக

வா=பைன)

வா : இ0த மாதிாி வழ,கேம என,4, கிைடயா5. எனேமா இன,கி மன-

ஒமாதிாியா இ0த5. அதனாேல....

ேவ : (வா=ப ப,க/தி7 நி9 ெகா

#) இ5 சகஜ0தாAகேளா எனேமா

கைதGடD ெசா7வாக இ7ேல, அேப, ெகா/த வி-வாமி/ர Gட ஒ

ேமனைகையபா/5 மயகினாA. ஊாிேல நட,காத விஷயமா? இேக நம
2(ேல, க

டவக Zைழயற5 கிைடயா5க.

ஆ : தபி/தவறி எவனாவ5 வ0தா. இவ எறிPசி விFவா. இப, உககி(ட சிாிDசி

ேபசினா பாேகா. இ0தமாதிாி இ,கேவ மா(டா. அ5 எனேமா உகைள,

க

ட5

வா: அெத7லா நம ேபKக(, பசனா7ல
ேவ: (ஆ9க/ைத பா/5) ேபாக! உக!,4 எப ேக=தா. வா=பைன
பா/5 என,4 மன- பிDசா/தா. கெகா#/5 ேபசற வழ,கக, அவ

மகாராஜனா,Gட இ,க(#க, நம,4 எனாக. பணமா ெபாி-! மனதாAகேள.

வா : ஆமா! என,4... நாA இபப(ட இட/திேல வ05 பழ,கமி7லாதவ...
[ எF0தி,கிறா. ேவத அவைன/ ெதா(# உ(காரைவ/5]

ேவ: உ(காக !

(ஆ9க/ைத பா/5) இவைர பா,கேபாேத ெபாிய மAஷA ெதாிM5
இ7ைல.

ஆ : அ5,ெகன ச0ேதக! நா ேபாயி, சாயா சாபி(#வி(# வேர.
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ேவ: (வா=ப மீ5 உரா80தப) அ

ண ெவளிேய ேபாகHமா, ேபா8/

ெதாைல,க(#. அ5 இேக இ0தா, வளவளA ேபசிகி(ேட இ,4.

ேபாக(# ெவளிேய. நாப நிமதியா ேபசலா...

வா : (ாியாம7 ) ஏ அவ இ0தா எனா ? ேவHமானா ேபாயி(# வர(#ேம!
கைட இ,4மா இ0த ேநர/திேல?
ஆ : (ெகாPச உர/த 4ர=ேலேய) எனா ேவத ! சாயா 4,க ேபாகH, கா5
ேக(கேல? ஏ5! ெசா,கி வி(டாேயா?
ேவ: (உர/த 4ர=ேலேய) அட ெகாPச இ அ

எ#,கற5,4 ேள GDசேபாடேற.

ேண. அவ கா-

(வா=பைன ேநா,கி, ெகாP-வ5 ேபால) ஏதாD- சி7லைற இ0தா,

ெகா#ேகா. இ0தD சனியைன/ ெதாைலDசிவி#ேவா.
வா : சி7லைற இ7ைலேய.
(வா=ப மமீ5 உ(கா05 ெகா

ேவ: %பாயா இ,கா?

#)

வா : இ7ைலேய.
ேவ: (ேஜபிைய/ தடவி,ெகா

#) ேநா(டா இ,கா?

வா : (பாிதாப/5ட) இ7ைலேய.
[மாயி=05 எF05 ெகாPச ேகாபமாக.]
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ேவ: என8யா இ5? விைளயா(டா? எ#க. அ

ண A,4, ெகா#,கH.

நம,4 ஏதாD- வாகH. பாைல, காDசி ைவDேச, Sைன உ( வி(#5.

பா7 வாகH.

வா : (மயி=05 ஒ ெசயி எ#/5, கா() இேதா பா! இ5தா இ,4.
(ேவத அைத, ைகயி7 வாகி பா/5 ஆDசாிய/5ட)
ேவ: ெசயினா ஏ5 இ5?

வா : (ேபா= ைதாிய/5ட ஏ எAைடய5தா!
ேவ: (ெகாPச அல(சியமாக) உAைடயதா? ஏ, இைத எ#/5,
ெகா

#வ0ேத. பண இ7ைலயா?

வா : (அச# வழிய) இ7ைல ! பண/5,4 பதி7 இைத ைவ/5,ெகா . ப/5

நாைள,4 நா இேகேய தகி இ,க ேபாகிேற. இ5 5 சவர ெசல,4 இ5
ேபாதாதா?

ேவ: (மிர(# 4ர=7) நிஜ/ைதD ெசா7N, இைத எகி05 திேன?
வா : (பய ெவ(க அைட05) தி#வதா? எ நைகைய நா ஏ திட
ேபாகிேற !

ேவ. (மிர() நிஜ/ைதD ெசா7N.
வா : ச/தியமா, இ5 எக 2(#5 தா.
ேவ: உக அமாதா?
வா : இ7ைல.
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ேவ: உ சசார/5தா?
வா : ஆமா. இ0தா என?
ேவ: இ, இேதா வேர. ெவ/திைல ேபா(#,ேகா..
(ேவத வாசப ெச9 ஆ9க/ைத, க

#)

ேவ: பா/தாயா இ0த ேவ,ைகைய. அ0த பய7 இைத , 2(ேல இ05
அ/5,ெகா

# வ0தி,கா.

ஆ : அட, ெசயி! ேவேற எேகயாவ5 களவா இபாேனா?
ேவ : இ7ைல , -/த அச(# பயலா இ,கறா. ழி ழிA ழி,கிறா. ஆமா
இப என ெச8யற5? பாவ, அவ சசார/5 தா ெசயி. அவ சபிD-,

ெகா(#வா.

ஆ : சாிதா ேபா.. சாப வ05 உைனD சபமாக, க,க ேபாதா? ப/5
நாைள,4D சனீKவர ேகாவிN,4 விள,4 ஏ/தினா ேபா5, சாபெம7லா.
ேவ: ெசDேச! எIவளேவா பாப ெச85 இ0த ெஜம எ#/தாDசி இன

ெகாPச <(ைட ேசர ேவHமா?

ஆ : ெபாிய ெதா7ைலயா ேபாDசி. ேவத என,4 பாவ பிD-,ெகா !A

ஒ

H பயமி7ைல. ஆனா7, இ0த பயNைடய 2(ேல ேபாW-ேல தகவ7

ெகா#/தா நம பா# ஆப/தாயி#ேமாA பயமா/தா இ,4. ச இKெப,ட

இ0த மாதிாி விஷய/திேல ெராப, க

பானவரா.

ேவ: (பய05) நம,4 ேவணேவ ேவணா இ0தD சகட. எF05 ேபாகD ெசா7N
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ஆ : இ5,4 நா என :5? நீேயதா ேபாகD ெசா7ேல.
ேவ: நா ேபாயிD ெசானா அவ 4ழ0ைத மாதிாி அF5வி#வா ேபா=,4.

அIவள பயி/ய,கார பி ேளயாயி,4.
(ஆ9க ெசயிைன எ#/5,ெகா

# உ ேள ேபாகிறா)

ஆ : ஏ , அேப! இப வா ெவளிேய.
வா : யாைர எைனயா?

ஆ : ஆமா சா. ெசயி மாKட உகைள/தா.
வா : (எF05 வகிறா) ஏ?
ஆ : (ெசயிைன அவனிட ெகா#/5) இ0தா ! மாியாைதயா 2(#,4 ேபாயி
சகி=ைய, ெகா#/5வி#. இப/ தைலகா7 ெதாியாெம ஆடற5, 2(#D

ெசா/ைத/ திடற5, வய/5, ெகா#ைமயாேல, யாராவ5 வாகி,கி(டா பிற4

ேபாWசிேல கெபனியி

# ெகா#,கற5.

தயனா(டமா இ,கறேய உன,4 /தி இ7ேல 2(ேல இ05 நைகந(#
தி,ெகா

டா வர5. ஆைள பா/தா ஒFகா/தா இ,கேற. ஏதாவ5 அைர

காN இ,கா பா மயிேல.

வா : (ெவ(க பய ேம=(#) இ7=க.
ஆ : -/த வற(# பய. ேபாடா, ேபா, ெபாிய பிர மாதிாி வ05வி(டா. இ0த
ேநர/திேல

(வா=ப பய05ெகா

# ெச7கிறா 2தியி7 அ0தD சமய டா,ட, ர/ன

வகிறாக . டா,ட வா=பைன அைடயாள க

#பி/5)
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ேச : த[! இேக எனடா இ0த ேநர/தி7,
வா : (4ள9கிறா) இ7ைல... -மா.... இப
ர: யா இ0த/ த[?
ேச : நம ப,க/5 2#. ராமாயண,கால(ேசப ெச8யறாேர ரகாDசாாி, அவ

மக.

[வா=ப நFகிறா. ர/ன சிாி/5வி(#.]
அபா ராமாயண கால(ேசப ெச8கிறா. மக இப, பாரத கால(ேசப/5,4,

கிளபி இ,கா! டா,ட! - இ5,4/தா ேரா05 வர5A ேப, ேபாவ(#

வாக. இ0தமாதிாி இட/திேல எ7லா ெதாிPசவகளா இ0தா, Gட

க

ெர

#ெகா ள,Gடா5. க
# ேப தி-.

# காணாத மாதிாியாக/தா ேபாயி#வாக. நீக

(ேவத 2(டேக ேபா8D ேசகிறாக .)

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

இட :- ேவத 2#
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இேபா: ஆ9க,
ேவத, (பிற4) ேசக, ர/ன.
(வாயிப அேக ேபா8 உர/த 4ர=7.)

ர: ேட! ஆ9க! ஆ9க!

[ேவகமாக ஆ9க ஓவ05 ர/ன/தி  அட,கமாக நி9 ெகா

ஆ:ஏ

#]

ேண! இ0த ேநர/திேல இIவள :ர! ெசா7= அAபினா நா

வரமா(டனா?
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ர: ேட! ஆ9க! ெகாPச ேநர/5,4 னாேல எவனாவ5 ெஜமீதார
வ0தானா, இ0த ப,க/திேல , யா 2(#,காவ5.
ஆ : (ேயாசி/5) ெஜமீதாரனா? ஆ

அ

ேண க

எப இபா? இ0த ேநர/திேல எப

#பி,கற5. இேக வகிறவ அ/தைன ேப0தா

ெஜமீதார மி(டாதாரA ெசா7=,கறா. நா க

நிஜமாகேவ ெஜமீதார தானாA.

டமா , அவென7லா

ேச : இ0த ெஜமீதார ெகாPச வயசானவ. மீைச,4D சாய Sசியிபா.
ைகயிேல தக S
ஆ : (உ

ேபா(ட த இ,4 4Dசி(# இபா.

ப,க பா/5) ேவத ! தா, ேவத!

[ேவத வகிறா . ர/ன/ைத, க

ேவ : ஏ

ட5 மாியாைதயாக.]

ேண, ெதவிேலேய நிகேற? உ ேள வா

ேண.

ஆ : ேவத! <ணாவ5 2(ேல ஒ ஆசாமி வ0தாேன இன,கி ெகாPச

வயசானவனா, தக S

ேபா(ட த. Gட ைவDசி0தாேன.

ேவ: ஆமா!
ஆ : அவ ெஜமீதாரனா?
ேவ: அபிAதா ெசா7=,கிறா அவ.
ஆ : சாி, ேபாயி.. ேவ இ,கானாA பா,கD ெசா7றயா? அவ ேபாயி எIவள

ேநரமாD-. ெவ9ைகேயா# வ0தானா, அவ இேல-ப(டவளா? ெவ ளி,கிழைம

விரதA ெசா7= ெவளிேய அAபிவி(டா.
(ஆ9க ேயாசி,கிறா.)
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ர: ேட! ஆ9க! நாA இவ ேபா8/ ேத பி,கேறா. நீ. நம 2(#,4
ேபா, அமா,4, காDச7.
ஆ : ேபாேற. இேதா.
(டா,ட ேசக ர/ன அ0த இட/ைத வி(# ேபாகிறன.)
-----------------
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இட : பாைத.

இேபா : ேசக, ர/ன.
ேச : இர ேநர/திேல, எெனன க
ர: நீகெளன க

ச0ேதாஷ இைவக

பா/தி[க .
இர

றாவி, கா(சிக

ர/ன!

Qக . இரா/திாி ேவைளனா, சகீத, ரச, 4#ப/தி7
தா இ,4 ெம9 நிைன,கிறீக . இைவகைள/தா

# உலகம7லவா இ,கிற5. உக உலகிேல இர ப/5 மணி அ/தா,

தீ0த5: ச0த கிைடயா5.

எக உலகமி,ேக, அ5,4, இர மணி ப/தானா/தா ெபாF5 விM5A
அ/த ெத,ேகாD ச

ைட, 2(# ேமேல க72-வ5, கலக, க/தி,4/5,

எ7லா அேபாதா ஆரபமா4. நீகெள7லா காைலயிேல காபி சாபி(#

வி(ட5 -9-9பா ேவைல ெச8விக. எக உலக/திேல -9-9 ரா/திாி

ப/5 அDச5, க ேளா , சாராயேமா ேபா(#கி(டா, தீ0த5, ேகா(ைட எ7லா
:ளா4.

(ெதாைலவிேல கலக, GDச7 ேக(கிற5.)
ேக(4தா. அ5தா சகீத.

(ஒவ 4ெவறியிேல ஆ,ெகா

# வகிறா.)
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பா/திகளா! இ5தா எக உலக/5 டா- பாக ேவ,ைகைய.
(வ0தவைன வழிமறி/5)

ர: யாடா அவ?

வ0 : (ைற/5வி(#, GDச=#கிறா)
ேட! யாடா நீ! நா யா ெதாிMமாடா.

(மயி=05 ஒ ேபனா,க/திைய எ#,கிறா.)

ர; (ேசகைர பா/5 க/தி மட,கி இப5 Gட/ ெதாியைல பயN,4, அIவள

ேபாைத.

(வ0தவைன ஓ அைற ெகா#,கிறா. வ0தவ GDச7 அF4ரலாகிற5. )

ர: (ேசகைர பா/5 இIவளதா இ0த உலக/5 2ர ! ஆரப/திேல,

2ராேவசமாக இ,4. த7 அ நமதாயி(டா, பய கா=ேலவிFவா.
வ: அ

ேண நா யாேராA பா/ேத. உக தபி அ

ைகயாேல அ ப(டா என,4, ெகளரவ0தா

மDசா மாதிாி பழகனவகதாேன

நம 4 நீகதாேன

ேண.

ேண நாA. உக

ேண. நாம ெர

# ேப மாம

ேண. நீக ெப/த  ெளமாதிாி அ

ர: டா,ட பா/திகளா? நாA அவA,4 அ

ேண.

ண, மாம, அப, 4,

இIவள ப05மாயி(ேட. ஒேர அைற ெகா#/ததிேல.

(வ0தவைன பா/5) ேபாடா! ேட! ேபாடா!
[அவ த ளா நட05 ெகா

ேட ]

வ : ேட! நம 4கி(ட எவனாD- வாலா(னா. தீ/5S#ேவ
தீ/5S#ேவ. அ
ேகாபிDசி,காேத

டா ,

ேண. நா ேபாயி(# வேற. ெதாியாம அDசி வி(ேட.

ேண.
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[ேபாகிறா]

ர : ஒதடைவ டா,ட, ஒ ராமாவிேல, /த கைத கா(னாக. /த ெபாிய
ராஜா பி ெள அ7லவா. -க ேபாக/திேலேய இ0தவ. ஒநா , ஊைரD -/தி

பா/ தாரா, ேநா8 பிDசவ, ஏைழ, ெநா

க

, 4ட, பிண இப,

றாவி, கா(சியாக பா/தா. உடேன அவ மனேம 4ழபி ேபாDசி. ெச!

எனா உலக பா இ5! இதிேல இIவள ஆப/5 ஆபாச இ,காA

ஆயாச ப(டாரா.

ஒ இரவிேல எக உலகிேல நட,க ேகார/ைத, க

டா, உகளா(ட

இ,கறவகெள7லா, /த மன- பா#ப(# 5Aராமா கா(னாகேள அ5

ேபாேல, ஆ8வி#விக.. அIவள ேகார, ெகா#ைம, ஆபாச தா

டவமா#.

ேச : ஆமாமர/ன! பா/தாேல...
ர: வா0தி வ. ஆனா, எ7லா எதனாேல வ5A நிைன,கிறிக ஏXைம,

பபி7லாெம இ,கிற5; ந7லவக நம,ெகனாA ேபாயி#வ5 : இ5தா
காரண. இர

# உலக இ,4 டா,ட. இர

# இ,4; ஒ

ைண ஒ

H

ேக=ெச85கி(# , விேராதிDசி,கி(#. காம, 4, கள, ெகாைல, கலக யா
இர

# உலகிேலM உ

#. உக உலக/5D சமாசார, ெவளிேய -லப/திேல

வரா5. எக விஷய ஊ Sரா பரவிவி#.

நாக ெமா0ைதயிேல இ,கற க !மாதிாி, ெபாகி வழியற5. உக உலக/5,

ெக(ட நடவ,ைக , கா, ேபா(ட சீசாவிேல ஊ/தி அAபற ஒச/தி சர,4 மாதிாி.

(இவ ேபாகிறன.)
-----------------

இட - இ0த -வேரார.

இேபா - ஒ ேநா8 பி/த ெப
(பிற4) ெஜக2ர,

காசி - 45
,
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(பிற4) டா,ட, ர/ன. (-வேரார/தி7, விள,4, கப/தேக, ,கா(#,
ெகா

#, ஓ உவ ப#/5,கிட,கிற5. ெஜக2ர, 4ெவறியிேல, அ4

வகிறா. உவ/ைத, க

#, தயாேல ேபாைவைய/ த ளி பா,கிறா.

அவ

எF05, ெவறியாக இ,4 ெஜக2ரைன பா/5.)

அவ

: யா8யா நீ? அயாய ெச8யேற. ப#/5,கி(# இ,கறவேள த(

எFபேற.

ெஜ : (ேபாைதயி7) வா! வா இேக, பண தேர பண.
அவ

: பண ெகா#,கறயா பண (அல(சியமாக) எமா கா- ெகா#ேப?

ெஜ : எமா கா- ேவH?
அவ

: ஒ %வா ெகா#,கH.

ெஜ : சி பிDைச,கார,கிFேத! ஒ %பாதானா பிரமாத.
[பண தகிறா. 0தாைனயி7 அைத  ேபா#கிறா . அத4
பைத/5 அவ
அவ

ேதா

மீ5 ைக ேபாட]

ெஜக2ர

: அட இர8யா.

ெஜ : (4ளறN ெகாPசNமாக) ஒ ேப என?
அவ

: (ெவ9பாக) ஆமா! அைத நீ க(டாயமாக/ ெதாிPசி,க ேவHமா?

ெஜ : (அேத 4ர=7) ெசா7Nமா, க

விழறேய,

ணி7ேல, ச0ேதாஷமா ேபேச. சளச !A

111

[ெஜக2ர அவ

ைகைய பி/5 இF,க, அவ

GDச=(#]

ஐ8ய8ேயா! யா8யா நீ அ,ரம ெச8யேற மாியாைதயா ேபா8வி# இ7ைலனா
மான/ைத வாகிவி#ேவ.

[ேசக, ர/ன வகிறாக .
அவ

ஓவி#கிறா . ெஜமீதா திைக/5 நிகிறா. ேசக, ெஜமீதாைர

அைடயாள க

#பி/5 வி(#]

ேச : ெஜமீதாரேரதா !
ர: (ேக=யாக) ஐயா ெதவிேல ப#/5, கிட,கறவைள,Gட விடமா(டா

ேபா=,4.

ெஜ : (தைய ஓகி) யாடா நீ?
(ர/ன தைய பி#கி,ெகா

#)

ர : டா,ட! நம,4 ெராப நாளா ஆைச, இைத ேபா7, தக S

ேமேல.

ேபா(ட த

ெஜ : யார5? ேசகரா? டா,டரா?
ேச : ஆமா! உகைள எெகேக க

# ேதடற5. 2(ேல, -சீலா 2(ேல,

கிளபிேல, எேக எ7லா ேதேனா.
ெஜ : நா இப ெபாF5 ேபா,காக....
ேச : சாி, 2(#,4 ேபாேவா வாக. ஒ ,கியமான ேவைல. அவசர.
ெஜ : 2(ேல யா இ7ைல. இன,கி ேவைல, காரAக!,ெக7லா WI
ெகா#/5 அAபிவி(ேட.
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ர: ெராப ந7லதா ேபாDசி, விஷய இரகசியமாக ேபச ேவ
[<வ ேபாகிறன.]

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

இட :- ெஜமீதார 2#.

ய5தா.

காசி - 46

இேபா - ெஜமீதார, ேசக, ர/ன,
[<வ உ(காகிறன.]

ெஜ : ேசக! ேதவ ெசானாரா?
ேச : சகல என,4 -சீலா ெசௗ,கியமாக, ச0ேதாஷமாக இ,க ேவH.

அIவளதா.

ெஜ : நீ ந7ல /திசா=, டா,ட. உனிட நிஜ/ைதD ெசா7ேற. என,4 -சீலா

ேமேல ெகா ைள ஆைச. உயி தா.

ர: இ,4 இ,4 பாைத ஓர/திேல கிட0தவ ேமேலேய ஐயா,4 அIவள
ஆைச இ0தேபா...

ெஜ : யா இ0த பய7? 49 ேபசி,கி(ேட இ,கறா.
ர : டா,ட! என இ5? இ0த பய,கி(ட எெனனேமா ேபசிகி(# வ0த ேவைல
-,கா ய ேவHேம.

ெஜ : யா இவ ர(# பய7.
ர : நம ர(#/தன/ைத ேபDசினாேல ெதாி05 ெகா ளயா5.
(ெஜக2ர உ(கா0தி,4 நாகா=ைய உைத/5, ெஜக2ரைன, கீேழ உ
ைவ/5 இப ாிM, நம ர(#/தன. ெஜக2ர எF05 த ளா நிகிறா.)
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ர: எேக அ0த பட?
ெஜ : (திகிலைட05 எ0த பட?
ர: உக அப பட ! ராKக7! ஏதாவ5 ெதாிMமா?
ேச : ேதவ, பவானிைய, ெகாைல ெச8தா எபைத, கா(# பட
ெஜ : எனிட இ7ைலேய
ெஜ: ேதனா
(ெஜமீதார ேம7ர/ன பா805 தா,கியப)
ர - பட இ7ைலயா? இ7ைலயா ? இ7ேல!

ெஜ : (திணறி) இ,4, தரயா5.
[ேமN தா,கி]

ர: தர - தர யா5 - யாதா - எனிடமா ெசா7கிேற. நா யா ெதாிMமா?
டா,டாி7ேல ெதாிMதா?
அப(ட ெஜக2ர அF4ர=7 இ,4! இ,45 ! ெகா#,கேற !
(ர/ன அபைத நி9/திய5 ேசகைர பா/5.)

ெஜ : ேட ேசக! ஒ ெகாைலகார பயேலா# வ05 ெகா ைளயா அ,கேற.
(ர/ன ெஜமீதாரைன/ தா,கி)

ர: டா,டாிட, எனடா ேபD- உைத,கிற5 நாA, அேக பா/5 உ9மறேய
என? எ#பட/ைத.
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[[ேரா அேக ேபாகிறா. ர/ன [ேராைவ/ திற,கிறா. ெஜமீதார ேநா(#,

க(# எ#/5 ர/ன/திட ெகா#/5 ]
ெஜ: இேதாபா, இர

டாயிர இ,4, எைன வி(#வி#. இ0த டா,ட உன,4

என ெகா#,க M. இவைன/ 5ர/5.

ஈ: நிஜமா இர

டாயிர இ,கா?

ெஜ : ச/தியமா இன ேவHமானா, நாைள,4 பா,கியிேல வாகி/ தகிேற.
இ0த டா,ட உன,4 இத4 ேமேலயா பண ெகா#பா?
(ர/ன ேநா(#, க(ைட ப/திரப#/தி, ெகா கிறா)
ெஜ : (ெவறிD சிாிட) ேட! ேசக! பண ெகா#/தா, ஆ

அைழDசி,கி(#

வ0ேத. எைன, ெகா ைள அ,க. உனாேல எIவளA ெசல ெச8ய
M. பா/தாயா இேபா ?

(ர/ன பண/ைத ப/திரப#/தியான5.)

ர: (ெஜமீதாரைன பா/5) எ#டா பட/ைத எ#!
ெஜ : திகிலைட05 பண ெகா#/ேதேன!

ர: அைத/தா வாகி,ெகா

ேடேன! பண நீயா, ெகா#/த5. பட. நா

ேக(கற5 இ7ல, எ# , பட. (தா,4கிறா.)
ெஜ : ேமாச,காரா! ெகா ைள,காரா!

ெஜக2ரைன, ர/ன பி/5,ெகா ள ேசக, [ேராைவ ஆரா8கிறா. பட

இ7ைல (திைக,கிறா.)
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ர: (ேமN தா,கி) எேக பட?
ெஜ : உயி ேபானாN சாி, பட/ைத, கா(ட யா5.
ர: அIவள ெபாிய ைதாியசா=யா நீ.

[வாயி7 5ணி அைட/5, க(வி(#, ைக விர7களி7 5ணி -றி, எ
ேதா8/5 ெந,4Dசி கிழி/5]

ெண8

எ/தைன 4#பகைள நாச ெச8திேப, இ0த, ைககளாேல ெகா!/தேற.

அப உ

டா45 பா ேவதைன. அைதவிட அதிகமான ேவதைனைய அ0த,

4#பெம7லா அAபவி/த5A ெதாி05ெகா .
(ெஜக2ர க

க

ெகா!/தி, ெகா
ர: ஏைழக

மிர(சி அைடகிறன. தீ,4Dசிஅைணகிற5. ேவேறா 4Dசி

#)

வய5 எாியD ெச8தாேய, இப பா, ெந பிDச5, எIவள

எாிDசலா இ,4A ெதாிM.
(ேவ

டா! ேவ

டா! எ9 ஜாைட கா(#கிறா ெஜக2ர.)

ர: ேதவைர, சி/திரவைத ெச8தவன7லவா நீ!
[இத4

ேசக பட/ைதM காமிராைவM க

#பி /5வி#கிறா. ர/ன,

ேசகாிட ெச9 பட/ைத பா,கிறா. ெஜக2ர பா805 ெச9 ர/ன/தி

ைக/5பா,,கி ேமைஜேம7 இ0தைத எ#/5, ர/ன/ைத ேநா,கிD -#கிறா.

ர/ன, ஐேயா! எ9 Gவி,ெகா

# கீேழ விFகிறா. அ0த அலறைல, ேக(#

பய0த ெஜக2ர, 5பா,கிைன, கீேழ நFவ வி#கிறா. ேசக. அைத பா805
எ#/5,ெகா கிறா. ர/ன/ைத பா/5வி(#, பிற4 5பா,கிைய, கா(

ெஜமீதாரைன மிர(#கிறா.]
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ேச : ெகாைல! ப#ெகாைல ெச85வி(டா8 பா உைன ேபாWசிேல! ேபாWK!

ேபாWK!

(ெஜக2ர ேபசயவி7ைல. வா8,க(ைட அவிX/5,ெகா

#)

ெஜ : அபா ேசக! பட உ ைக,4 வ05வி(ட5. -சீலா உன,ேகதா. எ

உயிைர, காபா9. இவைன மைற/5 விடலா. எ ேதா(ட/5,4 ப,க/திேல

ஒ அகழி இ,கிற5. அதிேல ேபா(#விடலா.
ேச : எ உ/தம ந

பைன, ெகாைல ெச8த உைனயா வி#ேவ. யா5.

ெஜ : (கா=7 2X05) நீ என ெசானாN ேக(கிேற ேசக எைன,
காபா9.

ேச : ெசா7கிறப ேக(கிறாயா? ெஜ : ேக(கிேற. ேச : சாி! காகித எ#, நா

ெசா7கிறப எF5.

(ெஜக2ர காகித எ#/5 எFத யசி,கிறா. ைக ந#,க. எFத யவி7ைல,
ேசக எF5கிறா.)

ேச : இதிேல ைகெயF/5 ேபா#. ெஜ : எனபா எFதியி,கிறா?
ேச : ப,கிேற ேக .

''நா இறிர, வியாபார சப0தமாக எனிட ேபசவ0த ர/தின எபவைன,
4 ெவறியா7, 5பா,கியா7 -(#, ெகா9வி(ேட."
ேபா# ைகெயF/5. நீ. என விஷயமாகேவா, -சீலா விஷயமாகேவா, ேதவ
விஷயமாகேவா ஏதாவ5 ேக# ெச8ய நிைன/தா7, இ5 ச,காாிட ேபா8D ேச.

ந7லப நட05 ெகா

டா7. தபி/5, ெகா ளலா.

ேச : ேசக! ைகெயF/தான பிற4 எைன, ேச : கா(,ெகா#,க மா(ேட.

ேபா#.
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ெஜ : (ேபா#கிறா ைகெயF/5.)
ேச : உ(கா நாகா=யி7
[க

கைள, க( வாயி7 5ணி அைட/5, ெஜமீ தாரைர நாகா=ேயா# ேச/5,

க(வி(#, ஒ விநா கழி/5 ர/ன/ைத/ ெதாட அவ ச0தயிறி
எF0தி,கிறா. இவ ெவளிேய ெச7கிறன.]

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

காசி - 47

இட : பாைத.

இேபா ேசக, ர/ன

.

ேச: ர/ன பிண ேபாலேவ இ0தாேய இIவள ேநர.
ர: நம,4 இ5 பழ,க டா,ட. ேபாWசிேல எபவாவ5 சி,கி,கி(டா, ெகாA
ேபா#வாேகா ஒ அ இர

# அ விF0த5, கீேழ பிண ேபா7

விF05வி(டா அயிேல இ05 தபி,கலா. <Dசி ேபDேச இ7லாேம கிடேப

கா7 மணி ேநர Gட அெத7லா சாதக/தாேல வற5.

ேச: நா பய0ேத ேபா8வி(ேட. 5பா,கி ெவD-5. நீ கீேழ விF0ேத, எபா#
அவய/ைதேய கல,கிவி(ட5. 5பா,கைய, ைகபறி, ெகா

உைன பா,கிேற, நீ , க

வ0த5. ேயாசைனM பிற0த5.

ட பிற4,

அ,கேற. அற தா, என,4/ ைதாிய

ர: சாியான ேவைல ெச8ேத ேபா! இனி அ0த பயவாலா(ட மா(டா. ஆனா
எைன/தா ெகா9 ேபா(ேட

ேச : ஆமா ேரா05 வகிற ர/ன ெச/5வி(டா. இனிேம, -சீலாவி அ
வாழேபாகிறா. ஆமா! ர/ன 5பா,கி ெவ,காேத, எபேயா?

ண
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ர : ெவ,4, சாக,கா5. -மா விைளயா(#/ 5பா,கிதாேன. ஆைள

மிர(ட/தாேன அ5. ெகா7ல ேவHனா , 5பா,கி ேவHமா? இர(ைட/

5பா,கி இ7ைல இேதா (இ கரகைளM கா(#கிறா ேசக, அவ 5கி7
த(, ெகா#,கிறா. இவ ேபாகிறன)
-----------------

காசி - 48

இட : ேதவ 2#.

இேபா : ேதவ.
[ேதவ ேசாகமாக உ(கா0தி,கிறா. ேசக உ ேள Zைழ05]
ேச : ஒழி0த5 , உைம வா( வைத/த சனிய. சாப இ7ைல இேதா பட !
[ேபா(ேடாைவ ெப9,ெகா

#]

ேத: ஆஹா! கிைட/5வி(டதா? எைன, ெக#,க இ0த பட கிைட/5வி(ட5.
எ வாXவிேல இ0த பய ஒழி0த5. ேசக எப, கிைட/த5?
ேச : இேதா, ர/ன எ7லா ெசா7வா...

ேத: (ேகாப/5ட) இ0த பய7தாேன -சீலாட

ேச : -சீலா, பவானியி மக ! மாசறவ . F விவர இவ ெசா7வா. ர/ன
யா ெதாிMமா? ெசாண/தி மக! உக

4மார.

[ேதவ ர/ன ஆ=கன.]

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

இட :- -சீலா 2(# மா அைற.

காசி - 49

இேபா - -சீலா. (பிற4) ேசக.

[-சீலா விமி,ெகா

,கிறா . ேசக உ ேள - Zைழ05.]
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ேச : க

ேண ! -சீலா? அழாேத. நம5 கOட தீ05 வி(ட5. நம5 காதைல இனி

யா த#,கயா5. (அவைள அைண/5,ெகா

ேவ

யதி7ைல.

#) இனி நா சாக

(விஷ சீசாைவ எ#/5, கீேழ ேபா(# உைட/5.)
ெஜக2ர க(ய ?5,ேகா(ைட :ளாயி9 -சீலா ! உ த0ைதைய மிர(ட

அவ ைவ/தி0த பயகர இரகசிய - ஒழி0த5. இனி ெஜமீதார நா
ெசா7கிறப ஆ#வா.

-: என? என? ஆப/5 இ7ைலயா? வாX இ,கிறதா? என,கா ?
ேச : நாைள,4 நம,4 நிDசயமாகிற5 திமண. -: அேப ! ஆயிேர! எ மீ5

ெகா

ட ச0ேதக ?

ேச : ச0ேதக, சPசல, சகட, சதி, ேசாக யா பP- பPசாக பற0ேத
ேபா8வி(ட5. உ/தம ந
ேபசி,ெகா

ப ர/தின, உ த0ைதMட

,கிறா. அவ உபகார ெச8ததாேலதா, ெஜமீதாரைன

அட,க0த5.
-: க

ணாளா! நா கன காணவி7ைலேய?

ேச : (அவ

(அவ

கன/ைத, கி ளி ) இ5 கனவா?

கரகைள) /தமி(# இ5 கனவா?

- : (ஆன0த/தா7 க

கைள <,ெகா

#) இ7ைல! வாX இப வாX இ5!

ேச : ஒ இர - ஒபற இர -சீலா ! இ0த இர இப/ேதா# ெதாடகி9,

இைடயிேல நம5 வாXைவேய வைத,4 பயகர நைமD ?X0த5. அபபா!
நிைன/தாN ெநP- ந#4கிற5. '
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- : ஓ இர எறாN உ ள/ைத ஓராயிர ஈ( ெகா
அபா!

# 4/திவி(டேத,

ேச : ஆனா7 5யர ெதாைல0த5. வியேபாகிற5, வாXவிN ம9மலDசி
உ

டாக ேபாகிற5. -சீலா! உ அபாவி வாXைவ அவதி,4 ளா,கிய

இரகசிய க

# பி,கப(#, அவAைடய ெகா(ட அடகிவி(ட5. ஒ

இரவிேல , எIவள மமக , 4#ப ரகசியக

ெவளிவ0தன. -சீலா ர/ன யா

ெதாிMமா? காதலனாக ந,கD ெசானாேய அ0த, க ளைன...
-: ெசானானா உ

ைமைய ேச : Sரா.ர/ன யா ெதாிMமா? உ அ

உ தகபனாாி பாவWைலயி விைள. ெசாண எற மாைத ேதவ
காத=/தா, உ அமாைவ, க=யாண ெச85 ெகா
ைகவி(டா. ெசாண/தி மக . ர/ன.

ண.

வத4  பிற4

-. என ஆDசாிய!
ேச : இA எIவளேவா இ,கிற5. ஆM(கா7 F5 நா இ0த ஓ இரைவ

மற,கயா5.

ஜனலேக ேபா8 நி9 ெகா

எப, ேமகக

# வான/ைத பா/5வி(# -சீலா! ச0திர

?X0தாN, விர( வி(#, ெவறிMட பிரகாசி,கிறாேனா,

அ5ேபால நம5 காதN ஆப/ைத எ7லா 2X/திவி(# ெவறிMட ேஜாதி யாக
விள4கிற5. ச0திர Gட ெபாறாைமப#வா -சீலா !

(காத7 களிட ''வானி7 உைறமதிேய'' எ9 பா#கிறன.)
-------

ஓ இர ( நாடக ) றி
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அணா ஒ சகாத

தமிழேவ ச.
ச. ெம#யப%
அறிஞ அ

ணா தமிழக/தி தைம ேபDசாளராக/ திகX0தா. ேபDசிN,

எF/திN 5ைம பல ெச85 ம9மலDசி,4 வி/தி(டா. அவ எF/5 ேபD-

விழிணDசி ஏப#/தி கைலகளி7 சிற0த காPசியி7 ேதாறி, தமிX

பாசைறயா பDைசயபனி7, ப(ட ெப9 ெபாியா ப4/தறி பாசைறயி7

பயிற மாமனித. ேபDசாறலாN எF/தாறலாN திய தமிழக உவாக,
கன க

டவ. ஆற7 வா80த அவர5 எF/5 ேபD- தமிX உைரநைடயி7

ெபாிய மாற/ைத ஏப#/தி அ

ணாவி பாணி மர பலரா7 பிபறப(#

வகிற5. ெமாழி 9,ேகறிய5: தியேதா விைசைய ெபற5. அ

ணா

வழியினாி எF/5 ேபD- தமிX உைரநைட வரலாறி7 ஒ திைனயா8
அைம0தன.
ப

த ெமாழி ம,க

ெமாழியாயி9. நாவாN ேபனாவாN அ

பணி அளவிடகாிய5. பல ஆ8ேவ#க

வ0தி0தாN அ

ணா ஆறிய

ணாவி பகளி

FவைதM மதி[# ெச8யவி7ைல. சி9கைத, நாவ7, க(#ைர, நாடக ஆகிய
அைன/5 இல,கிய வவகளிN ஈ#ப(# உைழ/5 திய பாணிைய அவ

உவா,கிM ளா. அ#,4/ ெதாடக! எ5ைக ேமாைனக! காவிாிையேபா7
கைகைய ேபா7 அவர5 ேபDசி7 ஊெற#/தா. அவர5 ேபDசி7 தமிழகேம

க(#

அ

# கிட0த5. க/தாN நைடயாN ெசா7N வைகயாN

ணா,ெகன/ தனிவழி அைம0தி0த5. அவ நட/திய இதXகளி7 அவ

எFதிய க(#ைரக!, கதக!, இல,கிய/ தர/5ட அைம05 வள

தமிF,4D ெசFைம ேச/தன. நாவைம மி,க நா# ேபா9 நாவலராக/ திகX0த

அ

ணா

வளமான நைடயினா7 கXெபற எF/தாளராக விளகினா.
ெசாெபாழிகளி7 திய பாணிைய உவா,கி ேமைட/ தமிF,4 வள ேச/தா.

ேமைட/தமிைழ உவா,கியவகளி7 அவ த7 வாிைசய. அவ ெசாெபாழி/

தைலக! பைடக!,4D ?(ய ெபயக!ேம 5ைமயா8 அைம05
வி(டன. கவிைத ப

 அைம0த உைரநைட அவ,4 உைரநைட வரலாறி7

நிைலேப9 அளி/5 வி(ட5. அ

ணா அழகாக -ைவயாக எFதினா. அவ

பைட எ0த இல,கிய வவமாகயி0தாN சீதி/த ஒளி2-. இதழாளராக
அைம0ததா7 நிரப எFத வா8 கிைட/த5. அவ க/5 பரபாளராக
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விளகினா. அ

ணாவி பகD சாதைனகைள அகீகாி/5, ெபைம ேச,4

வைகயி7 கXமி,க அ
ெபைமப#/திய5.
அ

ணாமைல ப7கைல,கழக டா,ட ப(ட அளி/5

ணா ஒ அறிவாலயமாகேவ திகX0தவ. ெசாெபாழிவாள எF/தாள

Vலாசிாிய நாடகாசிாிய இதழாள சி0தைனயாள தைலவ என ப7ேவ9
சிறகைள ெப9/ திகX0தா. தமிழக/தி7 அ

ணா,4 அைம0த

நிைனDசின ேபா7 யா,4 அைமயவி7ைல. அறிஞ அ

கXெபற ஒபற தைலவராக/ திகX0தா. அ

ணா மிக

ணாவி பைடகைள

அர-ைடைமயா,கிய தமிழக அர-,4 ெநPசா0த நறி. அர-ைடைமயா,கிய

பாேவ0தாி V7கைள த த=7 ெவளியி(ட5 மணிவாசக பதிபக.
தெபாF5 அ
--------------

ணாவி V7கைளM ெவளியி(# மகிXDசியைடகிற5.

ஓ இர

அறிஞ அணா

வி#தைல ெபாவிழா 1947 - 1997

ெம8யப அற,க(டைள

வி#தைல ெபாவிழாைவ னி(# ஐப5 நி9வனக!,4 V7 வழ4
தி(ட/தி7 ெசைன மைறமைலயக
V7க .

வழகியவ: பதிD ெசம7 தமிழேவ
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