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ைரராஜாக- மாேயதிரனாக ந
மார பதிபக , கா சி!ர

நாடக

"த# பதி!: 1978.
விைல &. 2-00
கைலயார

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

பிாிட ', 181, ெப)' ேரா*, ெசைன - 5.

அயாவி க மாைல!
மாைல!
"இைத நா மா 10, 15 வ,ஷ காலமாகேவ சிதி./ சிதி. ஒ1

ைக2டாம) இேபா ேதாழ அணாைர அவ க4 ணிேவா* கிள பி
"க.தி#/ சாய

6சி ெகா* ேமைடேயறி பாவலா ேபாட7

அைத ஒ,

சமய.தி) 500 மக4 பா . களி பயான நிைல ஏ#ப9,கிறைத:
பா . நா
"நாடக

ெப,ைம அைடயாம) இ,க"ய வி)ைல."

பா .த மக; ெவ உண /சியாக7

மான.தி# உய தர வழி கா9யாக7
எப சிறி

அறி7 ந)வி,தாக7

ெதாடக "த) "7 வைர விள=கிய

மிைகபட 2றியதாக ஆகா."

''சமய ச சீவிக;ட அரசிய) ேச#றி) !ர* அ)ல) படாம) இ மாதிாி
ெதா* உைம: பயனளிக 2யமா
அணாைரைய:

எ1 ெதாிவி. ெகா*

கா சி திராவிட நக கழக.தாைர:

பாரா9 ஆசி 21கிேறா ."

மனமார வாயார

நாடக.தி# ெபாியா தைலைம தா=கி பாரா9னா .
---------------

27-11-43 யரசி) தைலய=கமாக எAதிய.
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சதிேராதய (நாடக)
நாடக)
ெகாக

சி=காரேவல -- ைவதீக!ாி இளவரச

வா சிநாத சா'திாி...... ஆாிய.தி உ,வ

ந 4ள

ெகாட ேவதிய

ைரராB & மாேயதிர... !.லக கழக காவல, மகளி மனதி)

அழியா !கC ெப#ற சீ தி,.த ஜமீதா .
சா பசிவ

…. சீ தி,.த.தி சிகர , !.லக கழக.தி "ேனா*

ேகாதட , த=கேவ)... !.லக கழக அ=க.தின க4

பி4ைள.

வரத..... ஆாியண அகலெபறாதவ, வா சிநாதாி ம,மக
ம#1

மடாதிபதி. ேவைலயா4 Dர - சிEய க4 கத6பதி, ",கதாச , பல

க :

சதிரா..... சி=காரேவல மக4, சா பசிவ.தி காதF

ேவத மா4... சா பசிவ.தி தாG

லFதா...... வா சிநாதாி மைனவி - வரதனி காதF
ம#1

சதிராவி ேதாழி லFதாவி ேதாழி பல .

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

கிறாக.
கிறாக.
சி=காரேவல : நா வேயாதிகனானாH ைவதீக !ாியிேல ஒ, சி#றரச, அைத
பயப*.தி ெகாடா வா சி நாத சா'திாி. எ கமனி சதிராைவ ஒ,

வேயாதிக ஜமீதார, தி,மண
அ'திவார

நட.திைவ. அத Iல

ேதட ஆர பி.தா. நா ம1.ேத. பா பனிய

தன பிைழ!

படெம*.தாய.

நா ப ைசயாக ப9ேட. வா சிநாத சா'திாி ெவ#றி ெப#றா J

JC/சியா) பணகாரனானா. எ மக4 ந)K ஜமீதாரணியாகப9*

ம1மாதேம விதைவயாக ப9டா4. இத நிைலயிH

ைவதீக !ாியி) இளவரச

ப9ட.ைத இழகவி)ைல நா ! மாேயதிர ஆ ! ஊ மகளா) மாேயதிர

வ4ள) - மக4 நல நா*பவ எெற)லா ேபா#றப9டா அவ எனா)

தி,9*#ற

சா9டப9* ஊைர வி9ேடாய ைரராB எப என.

ெதாியா. மாேயதிர அைழ.தா எற7ட காண/ெசேற. நா ெசற
சிறி ேநர.தி) வா சிநாத வ,வ ெதாி நா மைறவிF,ேத.
மாேயதிர வா சிநாத சா'திாிேயா* உைரயானா - அத "7
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சா'திரைய நாேன ெகாைல ெசGேத. அத ெகாைலயிF, எைன

த!வி.தா மாேயதிர. எ மக; அவ4 காதல சா பசிவ.தி#

தி,மண

".ைவ.தா ஆனா), மாேயதிர?

சா பசிவ : ைரராB ஆர பி.த !.லக கழக.தி) நா - ேகாதட

- த=கேவ)

- பா பண வரத இப பல பணியா#றிேனா . எ தைத திதி ெகா*க
வ#!1.தினா சா'திாி! ம1.ேத. மிர9னா - ைககல!! நா ஒ,வார

சிைறகM ப9ேட. நப, ைரராB மீ அபாட பழி ம.தினதா) ஊைர

வி9* மைறததாக ேக4விப9* கலக"#ேற. சதிராவி காத) எ

மனகவைலைய ேபா ம,தாக பயப9ட. ஏ#ற.தாC7 சதிராைவ

ஜமீதாாினியாகி ஓேர மாத.தி) விதைவயாகி மகிCத. மாேயதிர எபவ

எ மாமாவி - அதாவ சதிராவி தைதயிட

ெகா,த ைவதீக

ெவறியி விஷ.ைத அழி. வி9* என தி,மண

". ைவ.தா .

மாேயதிர தா ைரராB எ1 "வி) ெதாித. ெதாி என பய?

ைரராB -?

சதிரா: அெறா, நா4 சதிேராதய.தி ேபா எ D9*. ேதா9ட.திேல
ஆபா ெகா,ேத. சா பசிவ

- ஆ , அவ வ எ அழைக அப(!)

வ ணி.தா . காத) வள த. இைடயிேல எ தைதயி பய=கர நடவைககளா) நா ஒ, கிழ ஜமீதார, மைனவியாக ப9ேட. ம1 மாத

விதைவயாேன. மீ*

சா பசிவ.ைத சதி. !.லக

அைமக .ேதா .

மாேயதிர எ=க4 வாCைகைய இைண. ைவ.தா - ஆனா) அத க மDர ----?

வா சிநாத சா'திாி : வயதான ேந இள=9 லFதா கி9னா4. அவ; , எ
ம,மா வரதM

லO பணி,தைத கட நா அேற P மா9*

ெச.தி,ேப. என ெசGவ? எ=க; மானமா ெபாி. பண ணா பிரதான !

சி=கார ேவ) "தF ஆ ப9டா. அவைன ப பரமா ஆ9 ெவ/. அவ ெசா.

6றா7

ஹ ப பணிேன. இேபா நா பணகார. மாேயதிர ெஜமீதா

29வர/ ெசானா உடேன ேபாG பா க ேபாேன. அவ சி=காரேவ)

"தFயாைர ப#றி ஏேதேதா ேக9டா . நா உைமகைள:

- ெபாGகைள:

கல ெசா)F,ேத. சி=காரேவ) "தF அ=ேக ஒழி சி,தி,பா

ேபால - ேநெகன ெதாி: ? திR M ஓவ எ கA.ைத ெநறி/ --
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ைரராB : இத நா9* மக4 மகளாகேவ வாழ ேவ*ெம1 வி, பிேன.
!.லக கழக

அைம.ேத. சா பசிவ

ெகாேட. பணியா#ற !றப*
பா பனீய

ேபாற நப கைள உதவி ைவ.

பாைதயி) ைவதீக !ய) Dச. ெதாட=கி#1.

எற பா ! படெம*.தப பய"1.திய. தி,டனாக ப9ேட.

ஊைர வி9* ஓேன. வழியி) இர* காவி க9க4 த ,நாதரான அழ2

மடாதிபதிைய ஒழி. த=கைள அத 'தான.தி# ைவ.தா) எ)லா
உதவிகைள:

ெசGவதாக 2றினா க4. அத Iல

நா ''ஒ,நா4 மடாதிபதி-

யாகி" அழ2 மடாலய ெசா. அதிபதியாேன. ம1நா4 எ ேவஷ=கைள

கைள. வி9* சிறி ெசா.ட மாேயதிரனாக மாறி அத ஊைரவி9* எ

ெசாத ஊ தி, பிேன. வி9*ேபாயி,த எ பணிகைள பண.தி ைண

ெகா* மி எளிதி) ".ேத. எ ேவைல "த. நா* தி,திய. நா
வ,கிேற.

ேகாதட . - த=கேவ), நா=க4 என 2றேபாகிேறா . உ=கள ேநர.ைத
Dணாக வி, பவி)ைல. உ=க4 கவன அ*.த*. பக=கைள !ர9

பபதி) ெச)ல9* , வணக !

(சா பசிவ.தி தாG ேவத மா4 சி=காரேவல D9#4 வ ேவைலகார
Dரனிட )

ேவத : எசமா எ=கபா?
Dர; வா=க மா! (ெச1ம) ச.த
வ,

ேக9கிற) யாைன வ,

"ேனனமாதிாி வகி9,கார மா, உ9கா,=க மா , கால

ேபா/!

சி=: கால

ஒM

மாறி

மாறலடா. அ .திகி9*.தா இ,. மMஷ தா

மாறி ேபாறா, ஓ ேவத

பழ

பிேன - மணி ஓைச

மாவா? வா வா - எ=ேக வேத? ேடG Dரா! 6ைஜ & ல

இ, - எ*.தா ேவத மா7 ெகா*.

Dர : சாி=க (ேபாகிறா )
ேவத : இப என எ=க பழ ?
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சி=:  மா வா=கிக ேவத மா பகவ. பிரசாரமா/ ேச!
Dர : அ=ேக பழ

இ)F=கேள

சி=: ேபாடா "9டா4, அ=ேக வ/சி,த பழ

எ=கடா ேபா/? (மைய தடவிய-

பேய) ஓ! மயிேல இ,கா? இதா ! (ேவத மா4 வா=கிெகா4கிறா4 ) வத
விேசஷ

என? பண

எ7

நீேயா உற7"ைற பண

கட ேவSமா? ேக; ! ஒ, I9ைட பணமி,.

9* இ)ைலயினா தாராளமா ேக;.

ேவத : கட74 !ணிய.தா) பண

டாM க)யாண

இ,=க! சா பசிவ

பி4ைளயா-

ெசGயS . அ ஒ, ந)ல இடமா பா. நீ=கதா

ஏ#பா* பணM , நா=க)லா

வாC ெக9டவக.

சி=: என ேவத மா இப ேப

நா ஒ,.த எ இ,ேக.

Dர : ெமா9ைட அக !
சி=: எனடா?
Dர : "ணியா ேகாயிF) ேபாG பி4ைள ெமா9ைட யக ேபாறானா
எசமா.

சி=: அ சாி ேவத மா. கFயாண. பண
வ/சி,ேக?

ேவத: ெரடாயிர

ெரா ப ேவSேம. எOவள7

&பாG அத ந ைசைய வி.9ேடM=க.

சி=: அ ெரடாயிர

தானா ேத1 ? Iவாயிர

ேத1ேம.

ேவத; அவ, Iவாயிர.தி ஐU1 வா=கினா1. என=க ெசGகிற. ேஜாசிய,
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ெசான சாியா ேபா/.
சி=: ஆ! என ெசானா,?
ேவத : அத நில

வ/சி,கிறவக விள=க மா9டாகM ெசானா,,

சாியாதாM=கேள ேபா/ ! அைத வா=கின Iனாவ மாதேம ேபாயி9டா,=கேள
கப) கட)ல கவிCத மாதிாி. (கணீைர ைடகிறா4 )
சி=: அடேட! ந)ல விஷய.ைத ப#றி ேபசிகி9,
ேபசாேத ேவத மா.

ேபா அைதெய)லா

ேவத : பண.ைத உ=ககி9ட ெகா*. ைவக.தாM=க வேத. பண.ைத
நீ=கேள வ/சி,=க. D9) இ,தா அ 

சி*வா.

ப.மா எ*. ைபய ெசலவழி/

சி=: அைத எப வ/சி,கிற ேவத மா, ேப=கில ேபா9* வ/சாலாவ வ9

கிைட . என. ெதாி ச ேப= ஒS இ,. சீ9*. த ேர. அல ேபா9*

ைவ.

ேவத: ேப=கில ேபா9* வ/சா நிைன/ச ேநர. பண

வா=க "யா=க.

அலேபாட ஒ, மMவா . எ*க ஒ, மMவா . இெத)லா யாராேல ": ?
இப உ=ககி9ட நா என வ9யா ேக9கிேற?
சி=: அகி)ல ேவத மா ! இபெய)லா

நா உதவி ெசGதாH

ஊ,ல

இ,கிறவக என ேபறாக ெதாி:மா? சி=கார "தF ஊ, பண.ைத

I9ைடய/ வாCறாM ேபறாக , எனேகா சிவ ேகாவி) ேவைலேய சாியா

இ,. அ ஐயாயிர

&பா ெசல7 ெசG  பாபிேஷக

ெசGயேபாேற.

இப ெசலவழி/சா பகவா ப. Uறா பினா த,வா, இத ைக வா=கி
பழகபட) ேவத மா. ெகா*. பழகப9ட ைக!

ேவத :  பாபிேஷக. நா இ, U1 &பா த ேரS=க.
சி=: நீ நில

வ/ வா=கியி,கிற பண . ேவடா

ேவத மா!
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ேவத : பாவிபரபா பணதா சாமி ஆகா. எ பண
சி= : ஊ

ஏ ஆகா=க!

சாி ஏ கணகபி4ைள!

கண: (வ) எசமா?
சி=: எA ! சிவ ேகாவி) கணகி)  பாபிேஷக.காக ேவத மா வர7
"U1.

ேவத: இ,U1தாM=கேள ெசாேன,
சி=: ஓ! இ,U1தா ெசானிேயா, இ,U1 &பா எAதிக. பாகி ஆயிர.தி

எVற ேவத மா ேப,ல வர7 வ/சிக.
கண : சாி=க.

(ேவத மா4 ெகா* பண.ைத சி=காரேவல வா=கி ெகா4கிறா )
சி=: இதாயா கணகபி4ைள! இவக ந மவக. அ  ப. ேக9டா நா

இ)லா9டாH

ெகா*. நா வர9* M ெசா)F அைலயவிடாேத.

கண: சாி=க.
சி=: ஆமா ேவத மா ! உ ைபய சா பசிவ

என ெசGகிறா? எனேமா

கழக M வ/சிகி9* ெத,வ .திகி9,கிற ைரராB பயேலாட ேச 
இவM

.திகி9,கா ெசா)Fைவ.

ேவத : சாி=க.

---00----
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[!.லக கழக.தி) சா பசிவ , வரத, ேகாதட , த=கேவH "தFேயா
இ,கிறன ]
சா

: எனபா ேகாதட , ேரேயாவி) ஏதாவ விேசஷ

பாேர.

(”தாG நா* ேதர ேபாரா*

இ,கா? ேபா9*

Dரேர'' எ1 ேரேயா ஒFகிற.) ("தபி)

ேகாத: ந ம ேரேயாவி) எ=கபா ந)ல பா9* ேக9க ":. சிேலா
ேரேயா7லதா ேக9கS .
சா

: ேவற என நிகC/சி இ,?

ேகாத: திராவிட "ேன#ற கழக ெபா/ ெசயலாள இரா. ெந* ெசழிய

ேபகிறா .

த=க : அடேட ைவயபா ேக9ேபா .
ெந* ெசழிய ேப/ :- ஆைச அ/ச

பயப*.

இர* ெசா#க;

ஏமா#1கார க4

ெசா). ஆைச அைமப9டவ க; ேமா9ச.ைத ப#றி

21கிறா க4. அ/ச.தி# அைமப9டவ களிட

நரக.ைத ப#றி 2றி ேமH

பய"1. கிறா க4. ஆைச காரணமான ேமா9ச.திேல வ#றா பா) கர
காமேதM உ*. நிைன.த ெத)லா

ெகா*

க#பக வி,9ச"* , ர ைப,

ஊ வசி, திேலா.தைம, ேமனகா ேபாற நடன மாத களி க"*. இபெய)லா
களிட

2றி அவ களி ஆைசைய அதிகப*.கிறா க4. அ/ச.தி#றியவ

நரக.திேல ெகா9*

ேத;*. க

பா !க;*. எாி:

ெந,பிேல த4;வா க4 எெற)லா 2றி ேமH

அ/ச.ைத உ*

பSகிறா க4, அவ களிட , இறதவ களி ஆவி நரக ேலாக.தி#/ ெசறா)
கEடமைட:ெம1 , ேமா9ச ேலாக.தி#/ ெசறா) ந)லெத1

ஏமா#1கார !ேராகித க4 21கிறா க4. இறதவ களி ஆவி ேமா9சேலாக

ெச)வத#. தா=க4 உதவி !ாிவதாக 2றி திதி எற ெபயாிேல இ,பவ களிட

அாிசி. ப,!, காGகறி ேவE "தFயைவகைள வா=கி/ ெச1 தா=கேள பய
ப*.தி ெகா4;கிறா க4. இதைன மக; விளகி 2றி திராவிட

"ேன#ற கழக ப.தறிைவ தமிழக "A

பரபி வ,கிற. அ*. சில
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ஆ*களி) இைவக; ஒ, "7 ஏ#ப9*வி*ெம1 தி9டவ9டமாக 2ற
": . ("கிற)

த=க: அ,ைமயான ெசா#ெபாழி7.
சா : ந

கழக.தி Iலமாக7

திதி ெகா*பைத. த*க ேவ* . நாைள எ

தகபனா, திதி ெகா*க ேவ*மா , !ேராகிதனி காைல கAவி. அத.

தணீைர கேவ*

நா4.

த=க: ேச/ேச! மகா ேகவலமபா ெசா)லாேத.
சா : இத# ஒ, வழி ெசGய ேவ* .
த=க : !ேராகித சாமாகைள ெகா* ேபா ேபா பறி.ெகா4ள

ேவ* .

ேகாத: த=கேவH Iைளேய Iைள. இத ர= ேவைல நம ேவடா .
த=க : இ)ேலனா ெர* ைக ைவேபாேம.
வரத: பலா.கார.தா) ஒ,வைர அபதாக த=கேவH 21வைத நா

ஆ9ேசபிகிேற. இ மாதிாியான ெசய)க4 கழக.தி ெகா4ைகயி) ஒறாக
இ,மானா) இேபாேத நா கழக.தி ெம ப சிைப ராஜினாமா

ெசGகிேற. (ேபாகிறா )

சா : என அ? கழக.தி ெகா4ைக இெவ1 யா 2றிய? நம4 தாேன

தனிபட ேபசி ெகா,ேதா .
த=க : ஒழித Wைட!

ேகாத : நாைள உ தகபனா திதி அவ மாமனா தா வரேபாகிறா
!ேராகிதராக.

த=க: ெதாி வி9ட பிர மஹ.தி ! வா,=க4 ேபாகலா .
---00----
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[லFதா பாMவிட

நடன

க#1ெகா4கிறா4. வரத வ நி1 கவனிகிறா.]

லF : என பாM. பா*கிேற. ஆகா9*.
''எனேய சகி இன"

வரகாேண''

(எ1 பாட பாM ஆகா9 பாதி:ட நி1.கிறா4)
லF; பாM ! இைன இவைர ேபா . பாகிைய நாைள வ ெசா)F.

தரS .

பாM : சாி. (ேபானபி பினா) வ நி1 கவனி.த வரத)
வர : லFதா மாமி! நா வ அைரமணி ேநரமா.
லF; நா யா,

வரேலM ெநைன/ேச! ("க.ைத ளிகிறா4)

வர: என மாமி! மனகEட ? ெசௗகியதாேன?
லF: ெசௗகியமா இ,ேக. எனெகன?
வர: பின மாமா7 ஏதாவ........?
லF : அவ,ெகன? வளவளபான ேமனி! மமத ல9சண !
வர : அதா இOவள7 ெசாசா இ,கிற !
லF : தரமான உ,வ

! ஆனா வார'யதா இ)ல

வர: அபாவி அமயிேல ைக வ/9ேய!
லF : வரதா! ந)லா ெநன/பா - உன
அவ,ேகா அ*.த மாச

என ஒேர வய ! வாFப ப,வ

அ1பதாவ வய சEயத 6 .தி! நீ ம9*

சாியிM
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ெசா)H. ெர* ேப,

எப7

இபகரமா இ,கலா .

வர : (தAவியப) ஆஹா! ேந இேபா என ெசா)ற, ேன !ாியல ! லFதா!
[வா சி நாத சா'திாி அேநர

வ பா . ஆ.திர.ட]

வா : ஆ ! அபாவி ஏடா ேடG! நீ என ம,மகனா! அட அேயாகிய பயேல :

அ சடாளி : இ ஆடவM அ*மா ! நீ நாசமா ேபாக! இMமா

நிற? ேபாடா ெவளிேய ! ேபா/ ! எ மானேம ேபா/! இத அநியாய.ைத
ேக9க இ=க யா,ேம இ)ைலயா? ஐயா ஓயா=கேள.

(அேபா Dர D9#4 வ,கிறா)
Dர : என அGயேர! என சமா/சார ?
வா

: என? ெசா)ல9*மா? ஊ ? ேடG நீ ேபாடா ெவளிேய - ேபாடா !

(வரதைன ெவளிேய ேபாக/ெசா)கிறா )

Dர : என அGயேர! உதவி ஓயார/ ெசா)F ச.த

ேபா9ேட! இப

ெசா)ல9*மா=கிற ! ெவளிேய ேபாடா=கிற! என சமா/சார ? என நடத !

லF: ஐயா, இ=க ஒM
வா=க.

நடகல! அவ,  மா ச.த ேபா9டா,. நீ=க ேபாயி9*

Dர : அபயா அGயேர?
லF : ஆமா=க நீ=க ேபா=க?
வா

: ஆமபா அேய நீ  மா ேபா ! (ைகைய ஓ=கிறா )

Dர : என? என அGயேர?
லF: இவ, இப.தா=க இ, இ,தாேபால வH! வ, .
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Dர : அப - நீ=க ேபா=க மா. நா கவனி/கி*ேற. கர கா ப
காயவ/ ெர* இA இA.வி9*ேற. அ!ற

வரா.

இத மாதிாி வH! வரேவ

லF: ேவடா=க! நாேன இAகிேற. நீ=க ேபாயி9* வா=க!
Dர : (லFதாைவ ேநாகியப) அேபா.... நா ேபாயி9* அ!றமா வரவா?
சாி.... வ ேர. (ேபாகிறா)

லF : (வா சிநாதாிட ) ஏ இப எ மான.ைத வா=ேற4? இபேவ எ

ெபறத ஆ. ேபாG.ெதாைலயேற. (ேவகமாக ேபாகிறா4)
வா

: அேய ேவடா! ேவடா!

(அGய பினாேல ஓ*கிறா . வரத சிைலயாக நி#கிறா.)
---00
---00---00----

(ேகாதட , த=கேவ) இ,வைர:

வா சிநாத சா'திாி சதிகிறா )

ேகா : அGயேர! ஒ, க9 ெகா*=க,
வா : க9டா? என?
த=க: ேமா9ச. ஒ, க9.
வா

: விநாசகாேல ச வ நாச M மதிர

ெசா)H.

ேகா : ஏ ெசா)H?
வா : ஏனா?... உ ....... எபேயா ேபா=க. ந)லவ D9* பி4ைளகளா/ேச! ஏ
இப ெக9* ேபாறீ=க? ேந ேவைல இ, வ ேற.
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த=க : ேபா=க! சா பசிவ
வா=கிகி9* வா=க.

கா.கி9,கா. ெகா*கிற. ேபா=க. ேபாG

வா : ஏG ! பிராமணால Pஷிகாதி=கடா. ராவணM மாதிாி ேக* கால

வ* . நா அAகி ேபாயி* .

த=க : வ9டா,டா கF:க ராம . ராவண D9*ேலேய வ/கி9* எ=கள

பா .தாரா ராவணM ெசா)றீ=க ?
வா

: ஆ! என ெசா)றீ=க?

ேகா : ேபா , ேபா, சா பசிவ

(ேபாகிறா க4)
வா

கா.கி9,பா. ேபாG வா=கிக=க.

: நிM ெசா)H=கடா, ேந. ஆ.ல அத கறாவி. இைன இ.

உ , கால ெக9* ேபா/. ேவத மா ந)ல ெபாS. ஆனா ைபய ஒ, மாதிாி.
பரவாயி)ைல. பிறாமணா4 ேதாஷதா நா9ேல ஜா'தியா/ேச.

(சா பசிவ

D9) ேகாதட

றா க4. வா சிநாத வ,கிறா ]

சா

த=கேவH எ)ேலா,

ேபசி ெகா,கி-

: எனபா? !ேராகித வ ராரா?

த=க : வகி9ேட இ,கா. (வா சி வ,கிறா )
சா

: அதிக ெசா)லவி)ைல. D9#4 Yைழயாதீ .

வா : ஏ? ேவற !ேராகித வ9டாரா?
சா : எ தைத இறத நாளான இ1 அவ ெசGத ந)லைவகைள நா=க4 ேபசி
மகிC ெகா4ேவா , நீ ேபாகலா .
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வா : ேபாறதா? எ=க? ஏ?
ேகாத: ேகாவி)ல மணி அக!
வா

: நி1.டா! நாM

ெகா ச

ப/சி,ேக.

சா பசிவ : இவMகேளாட ேச  Dணா ெக9* ேபாகாேத.
கா
வா

: அ என. ெதாி:

நீ ெசா)ல ேவய தி)ைல.

: உ அபா ஆவி அதர.ல அைல:.

த=க: அாிசி, ப,! காGகறியா ெகா9ெகா*.
ேகாத : அவி/. திபா
சா

: இேபா நீ மாியாைதயாக ேபாக ேபாறீரா இ)ைலயா?

வா : ேபாகேலனா எனடா ெச சி*ேவ4.
சா
வா

: என ெசGேவாமா? (அ. ர.கிறா க4. அல1கிறா ஐய )
: ேவத மா! ேவத

! ேவத ! இ=க வாேய.

ேவத : (வ) ேட! சா பசிவ . இவ, ந ம !ேராகி த டா.
வா : ந)லா ெசா)ேல.
த=க : பா.தியாபா , உ அ மாைவ அவ இவM ேபறா மாியாைத இ)லாம.
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சாG: ஏG! மாியாைதயாக ேப. தைலைய தி,கி எறி வி*ேவ. ஜாகிரைத!
ேவத
சா

: உ அபா இறதத# திதி ெகா*க வதி,கா ரபா ஐய,

: அ மா , எ தகபனா இறத கவைல என

உ=க; . இவM

என?
ேவத : அGயGேயா. கழக.ல ேச  ெக9* ேபாயி9டாேன. மாாியாயி - நீதர

காபா.தS .
வா

: பிறாமணா; மாியாைதேய இ)ைலேய. ேவத மா நா சாபமி9டா உ

மக விள=க மா9டா.

ேவத : உ=க வாயினா) ஒ1

ெசா)லாதீ=க சாமி.

த=க : அவ, வாG என சாமாயமா? ஊ, ெசா. அ வாசபயா/ேச!
ேவத : ஊ,ல இ,கிறவக;காக உைழகிறவரபா இவ,.
ேகாத: D9*ல இ,கிற அ மா அகFைக.......
த=க : இவ,

ஊ, உைழகிறா,. அ மா7

எனபா இ,?

ஊ, உைழ இல

(வா சிநாத மிர9சி:டM , ேகாப"டM ெவளி ேய1கிறா )
---00
---00---00----

வா : ெதாியமா ைரராB ச=கதி?
ைர: என?
வா

: சா பசிவ

எைன அ.தால? ேபாZ'ல ெசாேன. ெகா*ேபாG
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ஒ, வார

உ4ேள த4ளீ9டா.

ைர: ஐய வா4 ! உம பரம தி,திதாேன?
வா : பிேன அகலாேமா?
ைர: சா பசிவ

ம9*

அ.தானா? ெர*ேப ேச  அ.தா களா?

வா : ெர*ேப ேச தா. அவா ஆ பிடேல! இவM அவா

தடைனைய:

ேச . ஒ, வார

ேபா9*9டா.

ைர: ஒ,வார தாேன. பரவாயி)ைல. இத#காக கEடபட மா9டா சா பசிவ .
அ சாி... அ பலமா?

வா : ஏேத - இM

ெகா ச

ேநர

ேபானா அ பலமா , வF பலமாM

ேக9ேப ேபாF,ேக?
ைர:  மா ெசா)H=ேகா.
வா

: சா பசிவ

ெவளிேய வத7டேன ேக;. ெசா)Hவா.

ைர : திதி எப !ேராகித களி ஏமா#1களி) ஒ1! அைத ந பி அாிசி,

ப,!வைககைள அவ க; வாாி ெகா*. ஏமாறாதீ க4 எ1 நா=க4
நா9ைட. தி,.தி வ,

ேபா உ=கைளேபாேறார எதி !க4 இ,ெம1

எ=க;. ெதாி: . சா பசிவ.ைத சிைறயிேல 69வி9ேடா

ேபகிறீ . அவ சிைறயி) இ,

ேபாேறாைர ஒழிக அ)H

தானி,பா.
வா

பகH

இேநர
மீ*

எ1 இ,மா

ெவளியி) வத7ட உ=கைள

பா*பட தி9ட

வ.ெகா*

: அவ வ ர "னாேய அ*.த ெவ4ளி கிழைம ந ம சிவ

ேகாவி)ல, எ)லாைர:
ேபாேறா .

2பி9* ஒ, "7 க9 அவைன ஒழிக தி9டதீ9ட
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ைர: அ*.த ெவ4ளிகிழைமயா?
வா

: ஆமா.

ைர: சிவ ேகாவி)ல?
வா

: ஆமா.

ைர : தி9ட

ேபாடேபாறீ=க எ)லா,

?

வா : ஆமா, ஆமா!
ைர: சாமிகேள அகிடக9* . ந ம ஆ.ேல ஏேதா விேசஷ னாகேள - என
விேசஷ ?

வா : திதி சமா/சாரமா இ, .
ைர : அ இ)ைல=க. ேவற என ேமா................M.......... வரதM ......
(ஐய ஓ*கிறா )

---00
---00---00----

(ேவத மா வா சிநாதைர கட7ட கணீ வகிறா4)
வா

: அழாேத ேவத மா. என ெசGகிற? த=கமான ண

வயி#1ல அத த1தைல பிறதி,.
ேவத : எ மக அபேய)லா

வா

உன. உ

ேபசாதீ=க சாமி.

: த=கேவH எெனன ேபசினா. நீயாவ க/சிேயா?
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ேவத : அவMகேளாட ேச தா இவM
வா

ெக9* ேபாயி9டா.

: இத வா சிநாத சா'திாிய அ/சாேன. அகலாமா? நீ ேபாS ! நீேய

ெசா)H. நா சாப ேபா9டா என ஆகிற.

ேவத. ெப.த வயி1=க சாமி. அபெய)லா
வா

; ெப.த மன

பி. பி4ைள மன

ெசGயSேம. ஏதாவ பண

ஒM

ெசா)Fபிடாதீ=க.

க)H! அசாி.. திதிய எப:

இ,கா இேபா ?

ேவத : அ  &பாதா சாமி இ,.
வா : சாி... ெகா* ேகாயிFேலேய ெசG*ேற.
ேவத : ெசல7 இதாM=க இ,. இதா=க. (ஐய வா=கி ெகா4கிறா )
வா . ைபய ஒ, வார.ல வ,வா. நா வர9*மா? (ேபாகிறா)
---00
---00---00----

(ேதM1

தமிC மாநா* - ாிகா * இைச

உைழகா வ சக.தைம - பி/ைசகார பா9*.)

(சிவ ேகாவி) வாசF) பி/ைசகார உ9கா,கிறா. வா சிநாத -

சி=காரேவல ம#1
வா

சில வ,கிறன ]

: இனால ஒS

நடகா. பயகல ைகயகால ஓகS .

சி=: இைன அ/சா நாைள? பயக ெபாிய இட.  பயக.
வா

: ஊ, இ,ற இ,ப பயக ெக*.*வாSகேள
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சி=: நீ  மா இ, ஐயேர. பயக ெசா)ற

சாியா.தா இ,. நீ=க;

அMசாி/ ேபாகS . நீ=க4லா தாCதவக. நா=க4லா உய தவக.
நீ=க4லா

வா

கீCதாதி. நா=க4லா

கால.த

ேம)சாதியிM ெசா)F  மா மிர9*கிறீ=கேள.

: என "தFயா வா4 ! நீ=க;

அவMக மாதிாி ேபறீ=க?

சி= : பிேன என? அவ திதி ெகா*கேல=கிறகாக எ)லாைர:
அகிறதா? என ம2ட ேந. சாதி இரெடாழிய ேவறி)ைலயிM பா/. அ

சாிதானGயா.
வா

: இைன உய தவ தாCதவ இ)ைலயிM ேபவா=க ஜாதி இ)ல -

ஆசார

இ)ைலயிM ேப வா=க. ேபசி9டா ேபாமா? நாGக,

"தFயா, என வி.தியாச ? பைடயா/சி

ேச ைவ கார,

என

வி.தியாச . இப ேபறவMக நாைள பணகார ஏ ஏைழ ஏM2ட

ேப வாM=க. நா எ/ ெசா)ேறனா நாைள க9* ைழ சி* M

ெசா)லவ ேர.

சி=: ஆமா...... ஐய, ெசா)ற

சாிதா.

(பினா) மா1ேவஷ.ட நிற ைரராB இைத ேக9*வி9*)
ைர: எ)ேலா,

ஒ#1ைமயாக வாழேவய தா.

வா : இ என ரEயாவா?
ைர: அ=ேக 2ட "! இ,தா க4 உ=கைளேபாேறா . அவ கைள அழி.

ஒழி.வி9ட கால !
வா

: இ=ேக அ நடகா.

ைர: ஏ? ரEயாவி) ஏ தைலவிதி எ1 பானாேன. அவைன பா,=க4
அவ உடFேல 6ரா7

!ணாக இ,கிற. உ4ேள ேகாவிF) ஆடவ
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உ,வாகி யி,கிறாேன. அவ தாேன இவைன:
உம
வா

பைட.த? உ ைம:

பைட.த

இவM ஏ இOவள7 ேவ#1ைம?

: அ அவ விதி! ைர: விள=க 2ற. ெதாியாதத# விதி எ1 #றி

கா9னா) அைத மக4 ஏ# கால மாறி வ,கிற.

பி/: ஐயா ! ஆ;ெகா, காலணா ேபா9டா இத ஏைழ வயி#1 பசி ஒ, ேவைள
சாபாடா

சாமி

சி=: ேச/ேச ! இத பி/ைசகார=க ெதாதிர7 ெரா ப ஜா'தியா ேபா/ !
இவMக; ஒ, ச.திர

வா

சாவ க9 ேபாடS . ேடG ேபாடா இ ேகாயிH.

: "தFயா வா4 ! ெஜ மனியிேல பி/ைசகார க4 என ெசG:றா

ெதாி:ேமா? 9*. த4ளி*வா.

ைர: என க)ென சமGயா உம! அத ஏைழ:

மனித தாேன

உ ைமேபா), அேப சிவ . சிவேம அ! எ1 ேபகிறீ க4. ஏைழைய
கடா) 9 *.த4ள ேவ*ெமகிறீேர. அத ஏைழ
உத த உத*களிF, உகிர

ஒ, கால

வ, . அத

பிற . கக4 கனைலக . !A7

ேபாாி* . அேபா உ=க4 ெச)வ , அத' சா'திர

யா7 மேணா*

மணாG ேபா . உைழகிறா மா* ேபால. ஆனா) உS ெகாAப

நீ=க4. D9ைட க9 ெகா*.த அவM த=வத# இடமிறி Dதியிேல

விA கிடகிறா. அவ இ*பிேல உ*.தி,ப கத). ஆனா) உ4ேள

ஆலய.தி) ப4ளிெகா,

ஆடவM ப9* Wதா பர

அவ யி,பத# இOவள7 ெபாிய மடப

எத#காக?

எத#காக? அேத ேநர.தி)

நீ ப9* ெம.ைதயிேல ெகா வைல ஊேட யிHவைத காகிறா. அவ

உ4ள

ெகாதிகாதா. ஆடவ பைடபி) ஏ இத ஏ#ற. தாC7 எற வினா

அவM எழாதா. எAதா) உ=கைள ேபாேறார நிைல எனவா

எபைத அறி தி,தி*=க4. இ)ைலேய) ….

சி=: ஏG! நீ யா டா? (தாைய பியகிறா . எ)ேலா, திைககிறா க4)
ஆ! ைரராB.
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வா: ேந அபேவ சேதக

!

சி= : ஏG பி/ெக9* Pணல. ஐயேர ஒ, மா=கா மாைலய எ*. அவ

ைகயிேல ெகா*. நா ேபாG ேபாZஸ 29 வ ேர. ஐயேர பா.க இவ.

ேடG நீ=க4லா
(எ)ேலா,

ேபாயி ஊ,ல இ,கிற ஆ;க4 29 வா=க.

ேபாகிறன . ஐய காவ) ெசGகிறா .)

வா: இப. ெதாி:தா? (ைரராB அAகிறா) அA நனா அA. பிறாமணா4

ேதாஷ ெபா)லாத. ேதவி 6ைஜ ைற ச மாதிாி பிறாமண 6ைஜ ைற:

நா9*ேலயிM ெசாேனேன ேக9யா? இப ப*. ஆ:4 6றா தடைன த,வா.

சா பசிவ. ந)ல இட.ல ெப தாரதாக இ,தா. அ ெக9*/.

பிறாமணா; ெபாிய மMEயா ஆதர7 இ,. உ=க ; யா இ,கா? இப

அA. பிறாமண ேதாஷ வி*மா

ைர: சாமி! ெதாியாம ெசG9ேட. நா அனாைத. நீ=க4 தா காபா.தS .
வா: இனிேம பிறாமணாள Pஷணமா ேபவியா?
ைர : இனிேம ேபசமா9ேடS=க. எபயாவ எைன அவிC.வி*=க.

ஓ*ேற.

வா: அவிC. விடவா? அGேயா !
ைர; சாமி ! மா=கா மாைலய நீ=கேள வ/க=க. நா தபி ஓேபாேற.
மாைலய நா எ*.கி9* ேபாயி9ேடM ெசா)F*=க.
வா: நீ எ=க ேபானாH விடமா9டாேளடா!
ைர : நா எ=ேகயாவ ர=ேகா பினா= பக
எOவள7 அழகா இ, பா,=க.

ஓ*ேற சாமி. ந)ல மாைல

வா: (ஆைச:ட) ந)லா.தா இ,. ஆமா, உைன அவிC. வி9*9டா
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ச கா எைன  மா வி*மா?
ைர: உ=கைள யா என ெசGய ": ? ந)லா ேயாசைன பணி பா,=க.
வா : பிராமணாளப.தி இனிேம ஒS
ைர: ெஜம ெஜம.

Pஷைனேயா ெசGவதி)ைல.

ேபசாேத ! பகவ. நிதைன ெசGயாேத!

பகவ. நிதைனேயா பகவ. அபசாேமா , பிராமண

(மா=கா மாைலைய இ*பிேல ெசா,கி ெகா* ைரராைஜ அவிC.
வி*கிறா ைரராB ஓ மைறதபி)

வா: ஐேயா தி,ட தி,ட ஐயா ! நைகைய அ/சி9* ேபாயி9டாயா

ஓயா=ேகா ! ஓயா=ேகா.

(சி=காரேவல ம#1

பல ஓ வ,கிறன .)

வா : கால ேபாற ேபாக பா.தியா=க. அதபய ஓ ேபாயி9டா.
சி=: ஆ ! ஓ9டானா. எப ஓனா? அப க9ேனா .
வா : பய சி ம

ேபால க ஜி.* ஒ, திமி, திமிாினா பா,=ேகா. க9யி,த

கயி1 ெபா ெபாயாயி9* பிகலா M கி9ட ேபாேன. வி9டா ஒ,

அைற:

. . நா என ":

ஓேபாGவி9டா.

வயதானவ !Fேபால பாGதா.

சி=: ேபாZ'ல ாிேபா 9 பணியா/. எபயாவ பி. வி*வா க4. சாி
வா,=க4 ேபாகலா .

(வ சி நாத மா=காG மாைல:ட க Wர நைட ேபா*கிறா )
---00
---00---00----

(சி=காரேவல ேவத மாவிட

)

சி= : ேவத மாவா? வா வா. சா பசிவ

என ெசGகிறா? ஊ 6றா ேப.
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ேவத: என=க விஷய ?
சி=: எ)லா

உ ைபய விஷயதா : ெச)ல

ெகா*. ெக*.9ேட.

ேவத : என=க ெசGகிற. ஒேர ைபய.
சி=: அ சாி - உ ைபய விஷய

ெபாிய ஆப..

ேவத: என=க ஆப.?
சி=: ைரராB ேகாவி)ல இ,த மா=கா மாைலய தி, கி9* ேபாயி9டா.

கழக.ல உ ைபயM

ச பதப9டவ. கவனி/க.

ேவத : அ எ ைபயM என=க ஆப.?
சி=: ேபாZ'ல உ ைபயைன:

அர'9 பSவா=க.

ேவத : நீ=கதா=க காபா.தS .
சி=: சாி கவனிகிேற. பணமா ெபாி?
ேவத : உ=ககி9ட இ,கிற &பாG ஆயிர.தி எSைற:
இல எ ைபயM எ7

வரா

நீ=கதா பா .கிடS .

சி=: பகவா ேவத மா விஷய.ல ஒ, ைற:
---00
---00---00----

[மான

ைவக மா9டா .

ெபாிெதன - எ1 சதிரா நதவன.தி) பா ஆ ெகா,பைத

சா பசிவ
சா

ெசல7 ெசGதாவ

பா . ரசி. ெகா,கிறா.]

: ஆஹாஹா!
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ச: யா நீ=க4? எைதக* ரசி.தீ க4?
சா : மயி) ஆ#1! யி) பா#1! மா 4ளி#1!
ச: நீ ெந,!ட விைளயா*கிறீ . நா யாெரப ெதாிதி,தா) இப
வ ணி.தி,கமா9R .
சா

: இதி) நா என வ ணிப? வ* பா#1 எ1 உைமைய.தாேன

2றிேன. எாிமைலைய காண வேத : ஆனா) ளி நிலைவ கேட.
ச: இ ெபகளி தனியிட . எ=க;/ ெசாதமான 6=கா !
சா

: மற வவி9ேட மலைர. ேத வ* தா வFய வ, .

ச: தனிைமயாG இ,

ஒ, ெபணிட

ேபச.ெதாிய ேவ* .

சா : நீ யா . உ ெபய என?
ச: "பி பழகம#ற எனிட
சா

: நில7 கா:

எெனனேமா ேக9கிறீேர?

ேபா மாயி) நி1 அத அழைக ரசி.தா) இப

உடா . ஆனா) அைத பி. எேபா

ேவ* ெமறா என

அ,கிேலேய ைவ. ெகா4ள

எAகிற? நில7 இைச எ)லா

ஒ1 தாேன. இைசவத

திைச ேநாகி வேத உ "க.ைத கேட. உைன அைடதா) அத

இைசைய:

ேச . அைடவி9ேடாெம1 ஆனதப*ேவ. நீ யா .

ச: சி=காரேவலைர. ெதாி:மா உ=க;?
சா : அத/ சடாளைர - சதிகாரைர. ெதாியாமெலன? அத பாவியா)தாேன
எ ஆ,யி ேதாழைன இழேத. எைன:

சிைற அMபினா . இ1 தா

வேத. ெநறி.த "க . "1கிவி9ட மீைச. ெந#றியிேல வி6தி. அத\ேட சதன

ெபா99*, மதிர ேவைல ெசGேத ஊ /ெசா.க; அதிபதியானவ .
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ஏ த=க; ேவயவரா?
ச: ஆ ! நா அவ, Pர. உற7!
சா

: ஆ ! ேவடா . உற7 ேவடா . சி=காரேவல இ)ல

ேபாH4ளவ க; ஏ#றத)ல, தய7 ெசG ேபாGவி*.

உைன-

ச: இOவள7 ெதளிவாக ேபகிறீ கேள - தா=க4 யா ? உ=க4 ெபய ?
சா

: நா.... எ ெபய சா பசிவ . உ ெபய ?

ச: அதா வத7ட வான.ைத பா . வ ணி.தீ கேள!
சா

: ஆ : சதிர ! சதிேராதய !

ச: ஏறைற அதா. (ஓ மைறகிறா4)
!னைக 6=ெகாேய -- பாட)
(சா பசிவ
சா

பாவி9* தனிேய நி1 !ல !கிறா)

: காத) ! காதைலப#றி கவிைதயிேல ப.த* ஆனா) அைத இ1 தா

கெணதிேர காகிேற. காத) கக; ம9*

மனதிேல:

வி,தளிபதி)ைல.

அழியாத ஓவியமாக வைரயப9*வி*கிற. ஆஹா! என

இனிைமயான பாட)! மரமான ஒF மயகிற ெமாழி ! மா விழி ! இவ4 ம9*

என கிைட.வி9டா) வாCைக 6றா7 .......... (அMபவிகிறா) ேச ! என

ஆைச! ஊ "தைல ெகா4ைளய சி=கார ேவல, மாதிாி! (சிதி கிறா.
உ4ள

ழ !கிற.) ஊ ேப ெதாியா ேக9க மறவி9ேடாேம. ெபய

சதிேராதய

ெவ#றிதா!

! இனி ஊைரேக9க ேவ*

! பிற எ வாCைகயி)

ேதாழி : (பினா) வ ) பதா ! உ பதி ெம/சிேனா . தி, பிபா !
சா

: யா நீ? என சதிேராதய

கிைடபாளா?
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ேதாழி : உயி ஊ9யவேள உைனகாபா#1வா4.
சா

: அபயா? ேதாழி: ஆ ! நீ ெசGத #ற.தி# தடைனைய அMபவிக

சா

: ஆ! தடைனயா?

தயாராயி,!

ேதாழி : ஆ . நீ ஒ, ேபாகிாி
சா

: நா ேபாகிாியா?

ேதாழி : அ ேகா 9) ெதாி: .
சா : ேகா 9லா? இ என !ாியாம) ேபகிறாG? நீ யா ?
ேதாழி: சதிேராதய.தி உ4ள.ைத தி, வி9டாG.
சா

: ஆ ! (ஆ/சாியப*கிறா) அபயா? எைன அவ;. ெதாி:மா?

ேதாழி : உ=கைள அவ4 ெதாி ைவ.தி,கிறா4. உ=க;.தா

ெதாியவி)ைல. "! கழக.திேல பணி யா#றிய ேபா உ=கைள
பா .தி,/கிறா4,
சா

: ஆஹா! எ இ,தய.ைத திறவி9R க4. நீ=க4 அவ; யா !

ேதாழி : நீ ெசானாேய! இ,தய. திற7ேகா4 எ1! அ சாி - உ மிட

ேக4விக4 ேக9க வி, !கிற. பதி) ெசா)D களா?
சா

: தாராளமாக ேக;=க4. பதி) ெசா)கிேற.

சில
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ேதாழி : ேராஜாைவ வி, !கிறவ க4 அைத/ #றி " இ,பைத பா .தா)
வி9*வி*வா க4 எ1 நா 21கிேற. நீ=க4 என 21கிறீ க4.
சா

: "9டா4க4 அவ க4. "4 இ,தா) என? ேதைவயி,

பறிக.தா ேவ* பவமாக.

ேபா

ேதாழி : ம#ெறா1 ! வ* ெகா9*ேம எ1 பயதா) ேத கி9*மா?
சா

: எப கி9* ? வ*கைள விர9.தா தீர ேவ* . வ*க;

விர*வி*வதா?
ேதாழி : இMெமா1. ேச#றிேல ெசதாமைர இ,தா) என ெசGD ?
சா

: ேச#றிேல இ,தா) என? பறி. வர.தா ேவ* .

ேதாழி : அபயா? அபயானா) பா ேபா . நா சதிேராதய.தி ேதாழி.

சதிேராதய

சி=கார ேவலாி மக4 !

சா :ஆ! (அதி /சியைடகிறா ) எ நப ைரராைஜ D #ற சா9

சிைறகMப. ணிதவனி மகளா? இ1 ஊைர வி9ேடாட/ ெசG
வாடவி9டவனி மகளா?
ேதாழி : ேச#றிேல ெசதாமைர இ,தாH பாிேப எறீ கேள?
சா

: சாி - எ மன சாியி)ைல. நாைள மாைலயி) சதிபதாக/ ெசா).
---00
---00---00----

[ைரராB ஒ, இட.தி) ப*.தி,கிறா. ந)ல Pக . அழ2 மடாதிபதியி

ைகயா9களான கத 6பதி: . ",கதாச, ைரராைஜ பா கிறா க4.]
வாCவதிேல இப ப

- பாட) (பாட) "தபி)
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கத : ",கதாசேர ேதேபான IFைக காFேல சிகி ெகாட.
", : என ேசதி 6பதி?
கத: நா ேதய கிைட. வி9ட. (ைசைக ெசGகிறா )
", : சாியான பா.திர !
கத: ந தி9ட.ைத இவ ஒ!ெகா4ள ேவ*ேம. ம1. வி9டா)?
", : "தF) எA! . ேபசி பா கலா .
க.த : ஏG! ஏG! எAதி,! எAதிரபா அதி Eட

வதி,கிற உன.

(ைரராஜ ககைள கசகி வி9* பா கிறா) எAதி,

ைர: காவிைய கட7ட கன.தி) ேபா9* ெகா4பவ நான)ல. ேபாG
வா,=க4.
(மீ*

ப*க ேபாகிறா. த*. )

கத : எA எ=க;ட வாபா "கியமான விஷய
ைர : சடா"னிவாி சபேகாகளான உ=களிட

ேபசS ,

என என விஷய

ேபசேவயி,கிற. ேபா=களGயா ெதாதிர7 ெகா*காம).
கத : நா=கதானபா உனிட

ேபச ேவயி,கிற.

ைர: ஊ ெசா.ைத. தி1 ஊ ம திாி:

நீ=க4 எனிட

உH.த 29ட.தினராகிய

என ேபச ேபாகிறீ க4. உ=க4 உபேதச.ைத ேக9க நா

தயாராயி)ைல. அத# ேவ1 நபைரபா, .

",க : கத6பதி! (காேதா* காதாக) இவM ந ைம ேபாேறாைர கடாேல
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பிகா ேபாF,கிற. நம இேப ப9ட ஆ4 தா ேவ* . ைதாிய மாக

நம தி9ட.ைத 21.

ைர: என ெவ1 ேபகிறீ க4?
கத: உன ஒ, அதி Eட

கா.தி,கிற. எ=க;ட வா. ெசா)கிேறா .

ைர : என? 6/சா கா9*கிறீ களா? உ=கைள ேபாற ஊாிF,

ஆக4 எ)ேலா, உதிர.ைத மெகா* அைல திாிவ ெதாிகிறேபா
எ)ேலாாிட"

21வேபா) எனிட"

21கிறீரா? தா அதிெல)லா

ந பிைகயி)லாதவ. மாியாைதயாக நீ=க4 வத வழிேய ெச)H=க4 எைன

ெதாதர7 ெசGயாம)

கத: உைமதா. நீ எ=க4 ெசா)ப ேக9டா) உன ஒ, ல9ச

த,கிேறா .

ைர: ஒ, ல9சமா? உ=களிட

&பாG

ஏ? நீ=க4 யா ?

",க : உன படார 29ட

பியாத)லவா?

ைர: படார=கைள பி . ஆனா) கட7ளி ெபயராH , மத.தி
ெபயராH , அள7 மீறிய ெசா.கைள மடாலய
வ,

எற ெபயரா) அMபவி.

அேயாகிய கைள கடா) பிகா. கத : இேபா அழ2

மடாதிபதிைய ஒழிக ேவ* . நீ தா அத# ததியான ஆ4.
ைர: நானா? ஏ? அதனா) உ=க; என லாப ?

",க : பிைழ ததிர . அவ அMபவிபைத பா . ெகா,க
"யவி)ைல எ=களா). அவ,

அதனா)..........

பதவிைய வி9* விலவதாக ெதாியவி)ைல.

ைர : நீ=க4 அழ2 மட.ைத ேச தவ களா?
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கத: ஆமா .
ைர: மட.திF,பவ க4 தானாக ஒழிய மா9டா க4 ேபாF,கிற இப

ஒழி.தா)தா ஒழிவா கேளா ? அவ ேபானபி மடாதிபதியாக வ,வ யா ?
",க: நா.
ைர: உடைலபா .தா) இவ வரலாெம1 ேதா1கிற. (கத 6பதிைய
9 காபிகிறா)

கத: அைதப#றி பிற பா கலா . "தF) நீ எ=க4 தி9ட.ைத ஒ!

ெகா4கிறாயா?

ைர : மடாதிபதிகைள ஒழிக இப ந)ல சத ப=க4 கிைட.தா) இைத

நAவவிடமா9ேட நா அசாி - எப ஒழிப.

கத: அவ P= ேபா ஒ, ெபாிய க)ைல. Pகி தைலயி) ேபா9*வி*.

ஒழிவி*கிறா.
ைர: P=

ேபா க)ைல.Pகிேபா9* ஒழிக ேவடா . அத# ேவ1

வழியி,கிற. ெசா)கிேற. வா,=க4, ஆனா) ஒ, நிபதைன.

கத: என? ைர: நா மடாலய.தி# வத பி நா எ ெசGதாH
அத# ம1! இ,க 2டா.

அ=

கத: சாி.
ைர : நா எைத/ ெசானாH

சாி எ1தா ெசா)ல ேவ* .

கத: சாி. ைர: இ)ைலெயறா) - மடாதிபதிைய ஒழிக நீ=க4 இ,வ,
எைன 2பி9டதாக ஊரா, ெசா)Fவி*ேவ.
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",க : அGயGேயா.
கத: சாி சாி.
ைர: சாி வா,=க4 ேபாேவா .

---00
---00---00----

[அழ2 மட.திேல மடாதிபதி உபேதசமளிகிறா ]

சாதி - சாத

– பாட)

ஒ, சிEய : அரஹர மகா ேதவ!
(எ)ேலா,

21கிறன )

மடாதி : ஆகேவ ெமGயபாகேவ, இதிாிய
கவாள
இ,

ைகக;

எற Eட திைர அறி7 எற

ேபா9* அடகினா) தா அ அறெநறிப நட . இ/ எ1

ப/ைசகைள எ)லா

கடக ேநாி* ேபா, அத# நிராைச எற

ைண இ,க ேவ ேந, . இைவகைளெய)லா அடகி வி9டா)

எ ெப,மானி) பாதாரவித=க;/ ெச)H

!ணிய

ெப#றவ களாேவா .

ஒ,வ : அGயேன ! உ=க4 உபேதச.தா) எ=க4 உ4ள மகிCத.
மடாதி : அபேன ! ெமௗன

- வாமிக4 மைலேய1கிற.

ஒ,வ: பி4ைளக; ஏதாவ தா=க4 ெசா)ல ேவ* .
மடாதி : ழைதகேள ! மல9* மா* மரமான பா) த,மா?
ஒ,வ: ஆஹா ! எOவள7 அ6 வமான ஞான வா,=க4. எ)ேலா,
காணிைகைய ெசH.திவி9* விைட ெப#1/ெக)ேவா .
மடாதி : என ெசா.! எ)லா

அவ அ,4 ! அரஹர மஹாேதவ!
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(எ)ேலா,

ேசவி.வி9* தி, !கிறன . ெவளி யி) ேபாயி,த சிEய

ஒ,வ ஓவ,கிறா)

சிE: வசத மடப.ைத !பிக பி4ைளகளிட

வாமிகளிட

உ.திர7 ேக9க ேபாகிேற.

நிதி ேசகாிக ேவ* .

ஒ,வ : வாமிகைள பா க "யா.
சிE: நீ ேபாபா. அவசிய

நா அவைர பா க ேவ* .

ஓ,வ : உ இEட . சநிதான

நிEைடயிF,கிறா .

சிEய : ேசவி.வி9* தி, !கிேற. நீ ேபா.

(சிEய வ) வாமி

மடா : (க திற பா .வி9*) என ? காயா பழமா?
சிE: பழ ! மடா : எ= கிைட.த?
சிE: நம ேதா9ட.திேல.
மடா: இேபா கனி எ= உள?
சிE: வசத மடப.தி)
மடாதி: சபாE ல ? சிE : பிர ம ல !
மடாதி: 6=ெகாேயா?
சிஷ : வ சிெகா!
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மடாதி: ந ச)லேவ?
சிE : அமி தம)லவா.
மடாதி; அ,தலாமா!
சிE : தைடேயமி)ைல. தாராளமாக!
மடாதி: ெபய !
சிE : லFதா !
மடாதி : அழகான ெபய ! வசத மடப.தி) எ)லாவித ெசௗகாிய"
என இ,தாH

இத சைட:

வ' தனியாகவேறா இ,
சிE: ஆமா

இ, .

": தா ச#1 ெதா)ைல ெகா* சாி -

- ெச1 வா,=க4.

மடாதி: ெசல7
சிE : ெப#1ெகாேட.
மடாதி : தாராளமாக ெசல7 ெசG.
சிE : !திய பா.திர பவமாக ைகயாள ேவ* . ெச1 வா,=க4.
---00
---00---00----

(வா சி நாதாிட

" வ,கிறா4 )
(லFதாவிட

ேகாப.ட தாGD* வத லFதா மடாதிபதி தாப.ைத தணிக

சிEய)

35

சிE : லFதா உ சாம .திய.ைத.தா ந பி இ,கிேறா .
லF : அைதப#றி கவைல ேவடா .
சிE : நீ ந ப ேவ*ேம.
லF: நாM

ந பி.தா வதி,கிேற.

சிE: த பிரா ெதா9டா) ெபா 6

உடலா .

லF : ஆனா) எ * ப.தா எைன நிைன.தா)........
சிE : இர* இர7 ஒ, பக) தாேன
லFதா: லF: ஊ ! சாி. சி: ஜாகிரைதயா யி,.
லF : சாி
சிE; த பிரா கேணா* !ைதய ேவ* .
லF : சாி! பா கிேற.
சிE : அேதா த பிரா வ,கிறா . (சிEய மைறகிறா)
மடாதி : வ ணைனைய விட வ' நறாகேவ இ,கிற. உ9கா . உைன

பா . எ க 6ாி. வி9ட.

லF : ஏ இOவள7 தாமத ? மடாதி - காைலெய)லா

ைசவ.ைத/ ம

ெநாேத, க9டழகி! மட.திேலேயா மனா சாமிக4 வ,வ

ஓயவி)ைல.

லF : கனிரச

ேபாவ

அ,கிறீ களா? மடாதி - உ பவழ வாைய விடவா இ
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ைவ ? உ இதேழார.தி) ெநழிேதா*

,சியாயி, ?

ரச.ைத விட கனிரசமா

லF : ஏதாவ பாட9*மா?
மடாதி - பா*.

(மணவாள இவ தான - பாட))
மடாதி - திOயமான சாாீர

அGய=காாிட

எ=க சி9ை] லF - பைண^ பா .தசாரதி

ஐ வ,ஷ

சி9ைஷ ெப#ேற.

மடாதி : ஓ! அவ, ஒ, மக4 2ட உ*.
லF : ந)ல சிவ!.
மடாதி : உைன விடவா ! நீ தா "த) ! ரக !
லF : எ)லா

இப வி:

வைரதா விைளயா*ேவா .

மடாதி:ஏ?
லF:இM

I1 நா9க4 தா இத ஊாி) இ,ேப தாG D9) அதிக நா4

த=க2டா! பிற அவ D9# ேபானா) I1 மாதேமா -- ஆ1 மாதேமா!
மடாதி - நா அ= வ,கிேற.

லF : ேவடா . அ ஒ, மாதிாியான ஊ !
மடாதி :அபயா!
லF:எ இEட.ைத 6 .தி ெசGD களா!
மடாதி : க, ! தின 2Fயா!
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[சி=காரேவ) "தFயா தD9) தனிேய உலவி ெகா*]
சி= : மகா ெசான ெபாGயா ! ஏ இM

வரவி)ைல! !ேராகித ெசா)F-

யி,கிறாேர - என ெசா ணாM கிரஹமாேம (கத7. த9டப*கிற) இேதா
வ வி9டா . (கதைவ திறகிறா )

(வா சிநாத ரா சி= எபவேனா* வ,கிறா )
வா

:D9) யா இ,கிற!

சி= :சதிரா அ.ைத D* ெசறி,கிறா4. வா

"தFயா வா4 ெகா* வா,=ேகா !

- ரா சி= ஆர பிகலா .

சி= : (த ெசா.கைள கா9) ஐயேர! எ ெசா. 6ரா7 இல இ,.
ஐ பதினாயிர
இ,.
வா

&பாG ெராகமா இ, ல9ச &பாG ேமல ஆபரண=க4

: உ9கா,=க "தFயா வா4.

ரா சி= : ஓ

! மாகாளி. ஆ=காாி , ஜாO ஜ)தி ஜாO. 6ைஜ நட - உ9கா .

மாகாளி! ஆ=காாி - ஓ=காாி ஜாO ஜாO! இவ ேப .

வா
ரா

: சி=காரேவ) "தFயா .
: சி=காரேவ) -  பி*.  பி*. இதா ேகாழி "9ைட !

சி= : எ?
ரா

: சாபி* !

சி= : சாபிடவா சாி , ( சாபி*கிறா )
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ரா

: (ஐயாிட ) நீ சாபி*! வா

ரா

: ேகாழி "9ைட :
: ேகாழி "9ைடய சாபிடவா!

வா
ரா

: ஊ ! சாபி*.
: [சாபி9*வி9* ந)லா இ,.

வா
ரா

- என அ! ேப என ெசானீ=க!

: ந)லா இ,கா!

வா

: இM

ஒM ெகா*.

(ரா சி= சி=கார ேவலாி "க.தி) ப/சிைலைய கா9 மயக"ற/ ெசGகிறா.
"தFயா சாGகிறா .)

வா : ெகா*டா அOவளைவ:
(பண
வா

ப.திரப*.தி9* வ ேற.

நைக எ)லாவ#ைற: எ*.ெகா* )

: அேட! சி=காரேவ) "தF - உ வாCைவ ெமா9ைடய/சா/ , பண.திமி

பி/ ஆனியில அழ2 ல லFதா ேபானா அபயிபM எெனனேமா
ேபசினா. இனிேம ேபவியா? ந)K ஜமீதா, சதிராைவ ெகா*னா

சா பசிவ.த சதிரா காதFகிறா - நா எ மக4 தரமா9ேடM ெசானிேய
இனிேம பா ேபா

உ திமிைர. இத வா சிநாத சா'திாி எ.தைன நாைள.

ராஜா! (பண.ைத:

நைககைள: மைற. வி*கிறா வா சி. ரா

தா வாைழகாG வா=கிேய பிைழகிற? இனிேம நா தா இத ஊ,
சி=கிட

சிறி பண.ைத ெகா*. ) ேடG ெபா ம! நீ ெபாA வியிற-4ேள ஓ
வி*. (ரா சி= ஓ வி*கிறா) ெபாA வி* சபிற பா ேபா
சம.த.

(மயக ம,ைத Iகி) ைவ.தப மய=கி விAகிறா வா சி)

"தFயா

39

சி= - (எA) ஆ, (திைககிறா) அடபாவி பிராமணா! எAதி,டா. எ
ெசா.ெத)லா ேபா/ேச. ரா சி=ைக:

(கத1கிறா )

காேணாேம. ேடG , எAதி,டா

வா : லFதா! ஏ எA!ற
சி= : ேடG பாவி!
வா: எ=ேக இ,ேக!
சி= : அடபாவி எAதி,டா , எ ெசா. ேபா/ேச.
வா: ரா

சி= எ=ேக ?

சி= : ந ம ெர* ேபைர:

ெசா ெபா ேபா9* மயகி9* எ)லா.ைத:

அ/சிகி9* ேபாயி9 டாேனடா.

வா: பகவாேன!
சி= :அ யா,டா ரா சி=!
வா : ஹிமாலய M ெசானா.

சி= : ஐேயா ! எ=ேக ேபானாேனா ெதாியைலேய.
வா : ேபாZ'ல ெசானா க*பி/*வா, வா=க
சி= : ேவடா . ேகாவி) தி, ஆபரண

அதிேல இ,. ேபாZ'ல ெசானா

ஆப.. அடபாவி! உ ேப/ைச ந பி ெக9ேடேன. ெக9ேடேன.

வா : அ பா4 ஆபரண

ேவற அல இ,M ெசா)ேற. நள/சகரவ .தி

கைத ேபால ஆகிேபா/ேச "தFயா,. அடபகவாேன!
---00
---00---00----
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[ைரராB மடாதிபதி ேபா) ேவஷமி9* உபேதச

!ாிகிறா]

ைர : அரஹர நமபா வதி பேத!
சிEய 29ட

: அரஹர மகாேதவா!

ைர : கத 6பதி இ,!கண அறிைகைய ப.
கத : ஆபரண=க4 இ,! I1 ல9ச. எV#றி நா#ப.ேதA &பாG
ஏழணா. ெராக

இ,! ஒப ல9ச. ெதாளாயிர.தி நா#ப.தா1 &பாG

ஐதணா பதிேனா, ைபசா.

[ெபா9டல=களாக க9 க9 ைவகப9, கிற "னா). ைரராB

ஒOெவாறாக எ*. )

ைர : இதி) ஒ, ல9ச.ைத ேவைலய#ேறா உதவிகாக ச கா, அM!. இ,

- பா*ப9* பா*ப9* உ,ைலதவ கைள வி9* வி9* ஊாிH4ள ஊதாாி-

க;. த,கிறா களா

ச கா . ேவடா . ேவடா . அவ க;

உைழபானிக4 யா எப ெதாியா. ேவ1 யா, அMபலா .

விேனாபா7 அM!. இைத நைடபாைத ெசபனி*வத# ெகா* இைத இைச

வள /சி

இர7 ப4ளிக;

பய ப*.. இைத அாியK ெரயி) விப.தா)

அவதிப9 *4ள * ப=க; ெகா*. இைத ேவைலய)லாதவ க;

ேவைல ெகா*க ந)ல ெதாழி#சாைலகைள க9 ெகா*.
(கத6பதி "க.ைத/ ழிகிறா)

கவைல படாேத அபேன ! எ)லா அவன,4 ேபால நட . நா இப/

ெசGவ எ)ேலா,

வியபாக7

",கதாச, கத6பதி

வழ=கியத# எ)ேலா,

ெகா,

மகிC/சி:கமாக. தானி, . ஆனா)

ேவ பாக இ, . நா இப வாாி

காரண

ேக9கலா . ேந#1 நா ப*. உற=கி

ேபா இமய மைலயி) எAத,ளிைககாய.தி) ப4ளி

ெகா, எ அப அற எ கனவிேல வதா . நா அவைர

நம'காி. நிேற. எனப எைன பா . அட Iடா ! நீ நறாக

ேவளாேவைள உ* ெகாA. உற=கிறாG. நா9ேல உ4ள ல9ேசாப ல9ச

மக4 ஒ, ேவைள சாபா9# விதிய#1 மகிறா கேள அவ க4 உ
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கக; ெதாியவி)ைலயா என ேக9டா . நீ Wதா பர

உ*.தியி,கிறாG.

அவ க4 உ,.தி,ப கத) ணி நீ ப9*ெம.ைதயிேல ப*.தி,கிறாG

அவ க; கிழித பாG 2ட கிைடகாம) அவதி:1 கிறா க4. உன ேகாவி)

ேபால D*. அவ க; ந*.ெதா* ேபால 2*. உன இைவகைள

பா .த பிற ர.த ெகாதிகவி)ைலயா எ1 ேக9ட ப க*=ேகாபமாக
இ,தா . நா பயபட வி)ைல. அரனாைர ேநாகிேன. ஏ? ஏறி9*

பா .ேத அவரவ க மவிைனப நட

ேகாப.தா) சிவத. திாி!ர

எேற. அரனாாி "க

எாி.தவ ேபா) ஆனா . எ தைல ழற.

ஒ,வ : அபயா! பிற!
ைர : எ உ,வ

ேபாலேவ இ, . அைத எ உடFF, பிாி. ப*.தா

அற. அதா எைன பி. தி,த அ ஞான ெசா&ப

, உ அேயைன

ஏ#1 ெகா4;=க4 எ1 ைக 2பி நிேற. உனா) நைடெபறவி,

காாிய=க4 அேநக இ,கிறன - அைவகைள ".வி9* எ பாதார

வித=கைள அைடவாG எ1 அ,4 2றினா . நீ எ= ெசறாH நா உைன

விட மா9ேட நாைள மீ*
அ ஞான

அ ஞான

வ,ேவ எ1 ஓ=கார2/சF9*ெகா*

அலறி ஓய. சிவ மைறதா . நா தனியாேன. ம1ப :

வ வி9டா) என ெசGவ எ1 பயமாக இ,கிற என.

மடாதி : (ஓவ பா .) யாரடா அ? நா இ)லாதேபா வசத மடப.தி)
Yைழத?
ைர : பா .தீ களா பதேகாகேள ம1ப:

அ ஞான வவி9ட.

மடாதி : யாரடா அ ஞான . என இெத)லா .
ைர :அற ெசான அஞஞான எைனவிடாம) ர.திெகா*

வவி9ட. அ. விர9*=க4 விடாதீ க4.

(எ)ேலா,

அகிறா க4 மடாதிபதிைய. அவ அலறியப ஓ*கிறா )
---0
---00—

[ைரராB மடாதிபதி ேவட.ைத கைல.வி9* மா1 ேவட.ட மடாலய
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நைககைள: பண.ைத:

எ*. வ மாேயதிர எற ெபயாி)

ெஜமீதாரராகிறா. மட.தி) உடனி,த ெவ4ைள எபவனிட ]
மாேய : மடாலய.தி) எனடா ேபசிெகா4கிறா க4?
ெவ4ைள : சாமி ேஜாதியிேல கல9டதாக ெசானாக.
மாேய : மடாலய மனா சாமிக4 ந பிவி9டா களா!
ெவ4ைள : ஆமா=க சாமி!

மாேய : ஏடா? நா என பர பைர சாமியா? எைன ஏடா சாமியிM
2பி*ற? இப யா,டா மடாதிபதி?
ெவ4: அதா=க தகறாரா இ, , ",கதாசரா - கத 6பதியாM இM

ெதாியல! அேபா நீ=க உைமயான மடாதிபதி இ)ைல=களா?
மாேய : ",கதாச, -- கத 6பதி:

ேச  மடாதிபதிைய ஒழிக/ ெசானா க4

எனிட . நா அ= ஒ, கபடநாடகமாேன. அவ க4 எைன பய
ப*.தினா க4. நா அவ கைள பயப*.தி ெகாேட.
ெவ4: அபயா சாமி!
மாேய : ம1ப:

சாமியிM ெசா)றிேய. எ ெபய மாேயதிர,

ெவ4 : சாி=க.
மாேய : இ அழக மடாலய"மி)ைல. நாM

அழக மடாதிபதியி)ைல. நீ இ=

எ சிEயMமி)ைல. நீ எ ெமGகாபாளனாக இ,. நா சில ெகா4ைகக4

நிைற ேவற மக;காக பா*பட ேபாகிேற. யா வ எ ெசானாH

எ1 ேக9*ெகா4. எ ேக9 டாH

சாி

ெதாியா எ1 2றிவிடேவ* . வா !
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[பண.ைத பறிெகா*. வி9* ெவறிபி.த நிைலயிF,கிறா சி=கார ேவல ,

வா சிநாத சா'திாி: உடனி ,கிறா. அ.ைத D* ெசறி,த சதிரா

தி, பிவ தைதைய பா .]

ச.: எனபா உட !? ஏ தைலவிாி ேகாலமா இ,கிறீ=க?
வா

: ெபாிய விப. ஏ#ப9* ேபா/.

ச: விய.தா ?
வா

: உ தைத ெபாிய ஆப..

ச: ஆப.தா? என இ !ாி: ப ெசா)H=கேள?
சி=: சதிரா! எ அ,ைம மகேள! நடதைத ெசா)ல 2டா. உ காதி) நாராச
பாG/சிய ேபாF, . ஆனா)........

ச: எனபா அ?
சி=: அ*.த ெவ4ளிகிழைம "2 .த .
வா

: திOயமான நா4. ச: யா,கபா தி,மண ?

சி= : உன.தான மா.
ச: எனகா? அைத இைற ஏனபா ெசா)கிறீ க4? நாைள உன தி,மண
எ1, வியாழகிழைம வ வயிேல1 எ1 21வதாேன ! மாபி4ைள

அவ தாேன?
சி=: இ)ைலய மா , ஒ, ெஜமீதா . ச: எ காதல சா பசிவமி)ைலயா? ஆ!
எனபா இ? யா ெசGத "7 இ? ஏனபா ேபச ம1கிறீ க4? ஆ9ைட
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வள ப கறிகாக.தாேன தவிர அத மீ4ள பாச.தா) இ)ைல எபைத
இேபா தா ெதாிெகாேட. இ,தாH

நா இத# ச மதிக

மா9ேட.

சி=: சதிரா எ ேப/ைச ம1காேத. இத#காகவா உைன எ க இைமேபால
வள .ேத?

ச: ப சவ ண கிளிைய வள . 6ைனகளிட

!தி ெகா*.தி,பைத கைதகளி)

தா ப.தி,கிேற. இேபா அைத ேநாிேலேய காகிேற.

சி= : ந)KராM வா ெகா*. வி9ேட
சதிரா: அவ,ெகன? ெபாிய பணகார !
ச: என

அவ பண.மா க)யாண !

சி= : உ கFயாண.ைத நா பா ..தாேன நட.த ேவ* .
ச. : என சா பசிவ தா மாபி4ைள எ1 "7 ெசGவி9ேட. அைத

மா#ற "யா. அபா தா=க4 அைத ம1க2டா.

சி=: ெபக4 தி,மண.ைத ெப#ேறா தான மா நட.த ேவ* . உ தாG

க)யாண

- உ பா9 க)யாண

எ)லா பர பைர பர பைரயாக ெப#ேறா க4

பா . அவ க; பி.தமானவ க;. தா நட.தி வதி,கிறா க4.

ச : அபா ! உ=கைள மறா ேக9* ெகா4கிேற. எைன கனியாகிவிட
ேவடா

அபா.

சி= : எபயானாH

சாி, உன

க)யாண . அத#. தயாராயி,.

ந)K ெஜமீ தார, ெவ4ளிகிழைம

ச: வியாழகிழைம எ பிண.ைத. தா பா W க4.
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சி=: மிர9*கிறாயா?
ச : ஒ, ெப என ெசG வி*வா4 எ1 தாேன எSகிறீ க4. அைத:
பா,=க4.

சி=: சதிரா!
ச: நீ ெப#றீ வள .தீ . சைதயி) வி# ெபா,ைள ேபால யாேரா ஒ,வ,
எைன வி#க தயாராயி,கிறீ . அத# இவ தரக ,

சி= : சதிரா எ ேகாப.ைத அதிகமாகாேத. உைன அைமயாவத#காக
ந)K எஜமீதார, மைனவியாகிேற. அவாிட

ஏராளமான ெசா.

இ,கிற என பி நீ கமாக கEடபடாம) வாழ ேவ*ெம1தா
அவ, உைன தி,மண

ெசGகிேற. அதனா) என அத' ஏ#ப* .

ச: ஜமீதார, மைனவியாகினா) உ=க; அத' ஏ#ப* . அைதவிட
ஒ, ராஜா7 எைன ைவபா9யாகினா) இM

(கன.தி) அ. வி*கிறா ).

அத' அதிகமாேம.

சி= : சதிரா! உைன விபசாாியாகி நா மகிழவா ேவ* . தைதேய மகைள
விபசாாியாவதா - ஐேயா ! (அல1கிறா ) சதிரா

சதிரா. நீ எனகாக ஜமீ தாராி க)யாண.தி# ஒ!ெகா4ள ேவடா .

ேவடா . இவைர உைன க*ைமயாக ஒ, ெசா) 2ட ெசா)லாத நா இ1
உைன அ. வி9ேட ஐேயா உ கன

எேக* ெக9டாH
வா

சிவ வி9டேத. அழாேத. நா

நா கவைலபட மா9ேட.

: "தFயா வா4 இ என ேப/?

சி= : எ மகைள நா வ#!1.த மா9ேட. அ க கல=வைத காண
மா9ேட.
வா

: ழைத விஷய

!ாியாம ேப. அைத பா .தா நடேமா?
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சி= : க இ,கிறேத.
வா : சிைறயிேல வாட ேவ*ேம.
ச : என கிைறயா? ஏ
வா

: அOவள7 ெபாிய விஷய

நடதி,.

ச : எனGயா !ேராகிதேர. விளகமாக/ ெசா)H=க4.
சி=: ேவடா
வா

ேவடா . ெசா)ல ேவடா .

: ெசா. 6ரா7

ேபகிறீ கேள.

ெகா4ைள ேபாGவி9ட சதிரா ச: எெனனேமா

வா : யாேரா ஒ, பாவி எ=க; எபேயா மயக ம,ைத ெகா*.வி9*
ெசா. 6றாைவ: ெகா* ேபாயி9டா. அதா உ=கபா க

கல=கிறா .

ச: ெசா.தாேன அபா எைன பணகாாியாகிய. இேபா ஏைழயாகி

வி9ேட. எப:

நாM

உைழ. சாபி*ேவா .

அவ,

வா : இேபா ெகா4ைள ேபான ெசா.ல ேகாவி) ெசா.

இ,த. திR M

நாைள ேசாதைன ேபா9டா உ அபா 2ேலறி நிகS .
ச: ஐேயா , ெசா)லாதீ க4 அப.

சி= : ேமாசகார எ1 ேபாZ' P#1வா க4 ெபாிய மனிதனி
ேயாகியைதைய பா,=க4 எ1 மக4 ஏவா க4.

ச: ேபா ! (சிறி ேயாசைன ெசG) ேகாவி) நைககைள தி,விழாவி ேபா
தாேன எ)ேலா, காண ேவ*

அத#4 எபயாவ வா=கி விடலா .
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வா : அ*.த மாததாேன தி,விழா.
சி= : பரவாயி)ைல. எைனப#றி கவைலயி)ைல. நீ சா ப சிவ.ேதா*
சேதாஷமாக இ," பிற நடதப நடக9* .

ச: அபா எைன இOவள7 அ,ைமயாக வள .த தா=க4 எைன சேதாஷமாக

இ,க/ ெசG வி9* தா=க4 பப9டா) அைத நா பா . ெகா ,க

":மா. எ ப.ைத காண சகியாத தா=க4 எபேயா அபேயதா நாM .

!ேராகிதேர ! அ*.த ெவ4ளிகிழைம ந)K ெஜமீ தார, நா நாயகி.

அபா! விபர

ெதாியாம) ஏேதேதா ேபசி வி9ேடேன , எைன மனி.

வி*=களபா. !ேராகிதேர உடேன ேபாG/ ெசா)H .

சி= : மகேள ! நீ எ மகள)ல ெதGவ ! (காF) விAகிறா4)
ச: அபா ! (அலறியப Pகி அைண. ெகா4கிறா4)
வா : ேபாகிற ேபாகி) சா பசிவ.திட"

ெசா)Fவி*கிேற. அவரவ க;

எ=ேக " ேபா9,ேகா அேபாலதாேன நட ,

ச: (ஆ.திரமாக ) !ேராகிதேர! நீ ந)K ேபாG ெசா)Fவா,

(!ேராகித,

சி=கார ேவல,

"தF).

ேபாகிறன . சதிரா ேசாகமாக பா*கிறா4)

''இப=காSேவனா" - பாட).
(தி,மண

"வி*கிற. ஒ,நா4 வா சிநாத சா'திாி ெத,வி) வாைழபழ

சாபி9* ெகாேட வ,கிறா . எதிேர விES பத ஒ,வ வ,கிறா )

விES : என சா'திாிகேள! இைத ஆ.ேலேய சாபி9*9* வரபடா?
Dதியிலயா சாபி*ற? "தF யா மக4 க)யாண.ல ந)ல சாசாேம!
வா

: ெபாிய மMEயாளட ேக9பதாவ. ஏ ஓG நீ ைவEMவாதானா?

விE: ஆமா ஓG! என ெகட/ச அைத/ ெசா)H .
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வா

: உ மகி9ட ெகட/சத ெசா)றல ேதாஷமி)ல. ஆயிர

ெகட/ச ஓG!

விE: ஆயிரமா!? பிறாமணா4 சாபா9* எOவள7 ெசல7?
வா

: ஆ4 ஒS அ ச &பாG ைறவி,கா. எ.தைன வைகவைகயான

ெபாாிய) ! ெநG வி9டா=க பா, ! அபேய ைகயினாேல வா=கி /ேசா .
விE : ஆப. எOவள7 ெகா* வேத4?
வா

: ெர* Dைச ெநG D9* வா=கி வேத.

விE: உன என ஓG - "தFயா ஆ !9டா . ைசவ ல!
வா

:  மா இ,

ஓG! எ=க; விESைவாிேனா

விE: எ=க விESைவப#றி ேபச வ9Rேர. சிவM என ஓG ேயாகியைத
இ,?
வா

: ேகால. ெபகேளாட மான.த ெக*.தவ தாேன விES!

விE: தா,காவன. ாிஷிகேளாட ப.தினிகைள ெக*.தவ தாேன உ ம சிவ.
வா : உ=க கி,Eண ேசைலகைள. தி,னாேன.
விE: உ ம சிவ பா வதி இ,க/ேச க=ைகைய Pகி ெவ/* ஆனாேன.
வா

: உ ம கி,Eண ெவைணய தி,னாேன.

விE : உ ம சிவ விஷ
வா

சாபி9டாேன.

: ஓG வரதா/சாாி! உ=கைள காபா.த.தாேன ஓG எ=க சிவ விஷ
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சாபி9டா,. என? நீ இத யமாியாைதகார=க மாதிாி ேபறீ .
விஷ : உ ம சிவ பி4ைளகறி சாபி9டாேர ஓG! மகா ேகவல . உம ெவ9கமா

இ)ல?
வா

: இ=க வா, ஓG! மகாவிES வராகவதார

ஆகார !

எ*.தா,ல அ என ஓG

விE: என?
வா

: வராகவதார. என ஆகார ேன?

விE : என ஓG உம வாG *. ேபா/!
வா : நீ தாேன ஓG வ ! வதீ .
(அOவழிேய வத Dர)

Dர : இ=க வா=கGயா ! இப நீ=க ெர* ேப,
வா

ம சாபிடS .

: மணா ? எ?

Dர : அாி:

சிவM

ஒM. அத அறியாதவ வாயி) மS (இ,வ,

விழி.தப ெச)கிறன )

---00
---00---00----

(சி=காரேவல கண பா . ெகா,கிறா . வா சிநாத வ )
வா : என "தFயா வா4 ! அபேய லய.9Rேர அ என பாகவதமா?
சி=:  பாபிேஷக வர7 ெசல7 கணயா. வயி1 எறி:. Iவாயிர
ெசலவாகியி,.

&பா
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வா

: ஏெழ9டாயிர

ெசலவழி 9டதா ெசானீேர.

சி=: வயி1 எறி:. அ*.த ெவ4ளிகிழைம ல9சதீப
வதீ ?

வா : ந)K ச பத "ததானா பகவாM ஆயிர

ேவற ! அ சாி இப எ=ேக

&பாயி) அபிேஷக

ெசGைவகிறதாக நா பிரா . தைன ெசG,ேத. பகவாேனாட
கி,பாகடா9 ச.தாேல ந)K ச பத

ெசௗகாிய"
ஒ, ஆயிர

ஏ#ப9*, ேகாயி) தி,வா பரண

ஏ#ப9* உம வத ஆப.

ெசG:

ஒழி  ேபா/ பா,=ேகா அதனாேல

&பா ெகா*.தா அபிேஷக.ைத ஜா ஜா M நட.தி*ேற.

ததி பி^ : (வ) சா ததி! ("தFயா வா=கினா )
வா: மாபி4ைள வ ர ததி ெகா*.தி,ப .
சி=: (ததிைய ப.வி9*) ஆ. அடபாவி அGயGேயா (அல1கிறா ) தா

மக; ஒ, ைற7 வராெத1 ெசானாேயடா பாவி பிராமண ! க)யாண

ெச  ஒ, மாத=2ட ஆகவி)ைலேய ! ேபாGவி9டானாேம எ ம,மக. அGேயா
(வ சி நாத நAவி வி*கிறா )
(சா பசிவ
சா

ேதா9ட.தி) தனிைமயி) நி1 !ல !கிறா)

: என வாC7! எைன மண

ெசG ெகா4ள ம1. ெஜமீதார,

மாைலயிட ேபாவைத காண சகிகாம), சதிராைவ மறவிட "7 ெசG

ெவளி^ கைள/ #றியைலேத. மீ*

ஊ, நப கைள காண வேத.

ஒ, மாத.தி#4 சதிரா விதைவயாகி வி9டாளா . அGேயா ! உலக மறியாதவ4 !
(ச#1 உலா.திவி9*) இ= சதிரா வ,வதாக 2றியMபினா. இM

காேணாேம. அவைள கடா) எ ைகக4 எைன:மறியாம) அவைள தAவ
தா7ேம, எப சமாளிேப. (")! ைல/ ெசைய பா . ) இேத ")ைல/
ெச கீேழ தா நா=க4 உ9கா  காத) ெமாழி ேபசி கழி. ேதா .

இ=தா எ=க4 காத) ஆர பி. வள  த. (விதைவேகால.ேதா* சதிரா
வ,கிறா4) சதிரா! கேண ! (பிக ஓ*கிறா)
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ச: ெதாடாதீ க4 எைன. நா உ=கைள சகிக"யாத ப.திலாC.தி
வி9ேட. எைன மனி. வி*=க4.

சா

: கவைலபடாேத சதிரா!

ச: உ=கைள ஏமா#றி வி9ேட.
சா

: அதனாெலன?

ச: எOவள7 ெவ4ைள உ4ள

சா : ெந*நா9களாக பிாிதி,த இ,மண"

ஒ1ேச தா) அMபவி.த இன)க4 கண.தி) மைற வி*

சதிரா.

ச: ெஜமீதா பி ெசறா4. இேபா த=கேளா* ேச  ெகா கிறாெள1
ஊ ேப . ேவடா .
சா

- இ, ேபா* ஒறிவி9ட காத.ைத பிாிக":மா

சதிரா. இ,;4 மைறத சதிர ேபால உ ெமாழி ம1கிற. ஆனா) உ
விழி அைழகிற. கேண இத ஏைழ இற=. ச- சி=காரேவல

ஏைழயாகிவி9டா . ந)Kராைர எ மனதா) வி, பிேபாகவி)ைல. இைத

த=களிட
சா

: உைமயாகவா? ந)Kராைன நீ வி, பவி)ைலயா?

ச : ஆ
சா

2ற ேவ*ெம1தா இ= வரவைழ.ேத.

ஆனா)....................

: என நடத?

ச : யாேரா ஒ,வ எ தைதைய ஏமா#றிவி9* ெசா.கைள அபகாி.

ெகா* மைற வி9டா. கள7ேபான ெசா.களி) ேகாவி) தி,வாபரண"

ேபாGவி9ட. நாைள தி,வாபரண

எ=ேக எ1 ேக9டா) என பதி) ெசா)வ

எ1 தைத கல=கி னா . ந)Kரா, எைன மண". வி9டா)
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கள7ேபான நைககைள ேவ1 வா=கிவிடலாெம1 எைன ெக சினா , நா

"தF) ம1.ேத. அவ சிைற ெச1 கEடப*வைத எனா) காண"யா

ெத1 பிற தைதகாக இத தியாக ெசGய தயாராேன,
சா

: (மகிC/சியாக) அபயா சதிரா! நா ஒ1 ெசா)லேபாகிேற

ம1கமா9டாேய.

ச : நா அைத ம1ேபனா? நா எ1 உ=க;ைடயவ4 தாேன.
சா : அபயானா) உ தைதயிட 2றி தம ம1மண.தி# விைரவி) ஏ#பா*
ெசGய/ெசா)

ச : எ தைத ஒ!ெகா4வாரா? அவ தா ைவதீக ெவறியராயி#ேற!
சா

: அபயானா) இM

நம இப வாCவி# இைட^1 ெசGவாரா?

ச : இனிவிலகி நி)H=கெள1 ணி 21ேவ.
சா

: ெவ#றி நி/சய . நம ஊ, மாேயதிர எ1 யாேரா ஒ, ஜமீதா

வதி,கிறாரா . அவ இைத ேபாற சீ .தி,.த=க; ஆதர7
த,கிறாரா . ஏைழகைள ஆதாிகிறாரா . நா"

ம1மண.தி# ஏ#பா* ெசGேவா . எ=ேக ெகா ச

வாC7 ! மீ*

வாCைவ ெப#ேற.

(மாேயதிரனாக மாறியி,
ேபசிெகா,கிறா .)

அவைர அSகி விைரவி)

சிாி. (சிாிகிறா4 ) மல த

---00
---00---00----

ைரராB ேவைலகார ெவ4ைளயேனா*

மாேய : ெவ4ைள ! ெவ4ைள ! ேடG!
ெவ4ைள : எசமா 2பி9=களா?
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மாேய : ஏடா உ=க அபா உைனவிட "9டாளா இ,தி,பாேரா?
ெவ4: ஏMGக எசமா?
மாேய : உன ேபாயி ெவ4ைளயிS ேப வ/சி,கா, பா,. நீேயா க,பா
இ,கிற...

ெவ4: என ேப வ/ச எ=கபா இ)ைல=க. எ=க ஊ ஐய, வ/ச=க.
மாேய : ஐய,க ெசா)ற எனடா. அகிரமகாரM !ணியேகாயிM
ேப இ, . ெநா தாடவராயM ேப ைவபா,.
ெவ4 : அேபால தாM=க என .
மாேய : அ சாி...... ஊ,ல எ)லா,

எைனப#றி எனடா ெசா)றாக.

ெவ4: த மராசாM ெசா)Fகி*றாக எசமா.
மாேய: அப/ ெசானவக நீ  மாவாடா வி9*9* வேத?
ெவ4: ஏ எசமா. உ=கைள !கCதா எசமா ேபசிகி*றாக.
த மராசா=கிற எOவள7 ந)லா இ, ேப,.
மாேய : ஏடா த மராசா=கிற ந)ல ேபறா?
ெவ4: பின இ)ைல=களா? நீ=க எ)லா,

உதவி ெசGயிறீ=க. அனால

த ம மாதிாியிM ெசா)றாக. இல த! என=க இ,?
மாேய : அவ அ  ஒM Fமி9ெட9 க ெபனி வ/சி,தானடா.
ெவ4 : அ என=க Fமிெட9 க ெபனி?
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மாேய : த,ம யா,டா?
ெவ4: ப சபாடவ களி) I.தவ,=க.
மாேய : ப சபாடவ யா யா,டா?
ெவ4:த,ம - Wம - அ /ண - நல- சகாேதவ.
மாேய: இத அ  ேபைர:

நீ பா .தி,கிறியா?

ெவ4: இ)ைல=க எசமா இ,ததாக எ=க அபா என/ ெசானா,=க.
மாேய: உ=க அபா பா .தாராமா?
மவ : பினக. அஇ இ,
ெவ4 : அவ, அவக அபா ெசானா,=களா .
மாேய : அவ, பா .தாரா மா?
ெவ4 : ெதாியா=க எசமா.
மாேய : அ சாி! இத அ  ேப,

ெபடா9 யா,டா?

ெவ4 : திெரௗபைதயிM ேப,=க.
மாேய : அதாடா ெசாேன. அ  ஒM Fமிெட9*M. நா ஒ,.த

தானடா. என இM

க)யாணேம ஆகேலயடா. நா எபடா த மராேவ?

எைன எ)லா, !கCறாகனா உைமயா நடகிறா, - ஊ, உைழகிறா-
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றாMலடா ெசா)லS . இனிேம யா, எைன த மராசாM ெசானா

அப/ ெசா)ல 2டாM ெசா)H.
ெவ4 : ஆக9*=க எசமா.

மாேய : கைடDதியிேல யா,9டேயா ெசானியாேம - எ=க எசமா ஊ, ந)ல
தா ெசGகிறா,. ஆனா ேகாயிF) இ,கிறெத)லா க)HM ெசா)றா,M

ெசானியாேம! அபயா ெசாேன? - ேகாயி)ேல க) இ)லாம ேவேற எனடா
இ,?
ெவ4 : சாமிதாM=க எசமா இ,.
மாேய : சாமியா? இ=க வாடா. (வ,கிறா பக.தி))
ஒ, காைல. Pடா. ைகைய இப ைவடா.

(நடராஜ சித பர.திF,பேபா) நி#க/ ெசGகிறா . நி#கிறா ெவ4ைள.

ப.திாிைக ப.ெகா, கிறா மாேயதிர. ெவ4ைள காைல

ஊ*கிறா)

ேடG Pடா காைல. நி)Hடா.
(ம1பய

காைல Pகி சிறி ேநர

நி1வி9* காைல ஊ*கிறா)

ேடG ஏடா ஊ*ன? Pடா காைல.
ெவ4 : கா) வF=க எசமா.
மாேய : ஏடா ெர* நிமிஷ
அப. Pகின காைல இM
ெவ4 : எ=ேக எசமா?
மாேய : சித பர.திேல.
ெவ4 : அ க)H எசமா.

நிகிறேக கா) வFM ெசா)றிேய -

கீேழ ஊடாேம இ,ேதடா.
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மாேய : என அ க)லா? ஏடா க)HS ெசான? க)ைல க)M நீ

ெசானா என - நா ெசானா என? நா ெசானா ஏனடா எ=க எசமா

க)M ெசா)றா,னM எ)லா கி9ேட:

ேபாG ெசா)ற?

ெவ4 : இனிேம ெசா)லமா9ேடM=க எசமா.
மாேய : யாேரா ஒ, கைடகார கி9ட ெசானியா
 பிடமா9ேட=கிறா,M.

எ=க எசமா சாமிேய

ெவ4 : நீ=க எப எசமா  பி9R=க?
மாேய : நா சாமி  பிடாேம இ,கிேறM உன. ெதாி:மா? நா
 பி*கிற சாமிேய ேவறடா. அ சாி. நீ எத சாமிய  பிட/ ெசா)ற? ெசா)H.
மாேய : பரமசிவைனயா? ஏடா - அவ தா,கா வன. ாிஷிக4 ேசாதிகிேறM
சா வ/சிசி9*, அ=ேக எ.தைன ாிஷி ப.தினிகேளாட க#ைப ெகா*.தா,?
இப நா"

அவைர  பி*ேறா M வ/க. ந ம பதிைய: ேசாதிகM M

அவ ஏ#பா* பணி ந ம D9*

வ9டா,னா எனடா ெசGகிற?

ேவடா டா ேவடா . ேவேற சாமிய ெசா)H

ெவ4: மகா விESவ  பிடலா ல எசமா. மாேய : அவ, எபேவா ேபாG

ஆCகட) ம.தியி) யில ேபான வ, இைன வைர எழிதி, கேவ
இ)ைலேயடா. அவ, ந ம  பி*றெத)லா
சாமி ெசா)H.

எ=க ெதாிய ேபா? ேவற

ெவ4 : விநாயகைர  பிடலா ல எசமா.
மாேய : ஏடா ஒ, மMஷ சாமி  பிடM னா த த * ப கEட

தீரS Mதானடா  பி*வா. விநாயக,.தா இM

ஆகைலேய. அவ, எபடா * ப கEட

ெதாி: ?

க)யாணேம
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ெவ4 : பிரமணியைர  பிடலா=கேள.
மாேய : அ ச9ட விேராதமான சாமியா/ேச!
ெவ4 : ஏM=க? மாேய : ந ம கவ ணெம*ல ஒ, ெபடா9 இ, ேபா

ெரடாவ க)யாண

ெசGய2டா M ச9ட

இ,க. பிரமணிய,ேகா

வ4ளி ெதGவயாைனயிM ெர* ெபடா9 இ,. ச9ட விேராதமான சாமிய

 பிட 2டாடா. ேவடா . ந)ல சாமியா - நாணயமான சாமியா பா .
ெசா)H. நா  பி*ேற.

ெவ4 : அபப9ட சாமி ஏ=க எசமா.
மாேய : ந மசாமி, சி1.ெதாட கி9ட பி4ைளகறி ேக9*/ேச. "'Z கேளாட

சாமிய பா .தியா - யா கி9ேடயாவ அைர பிேள9 பிாியாணியாவ ேக9டதாக

ேக4விப9,கிறியா?

ெவ4 : இ)ைல=க. இனிேம இத சாமிக4  பிடZ=க.
மாேய : கைடDதியி) இபேய ேபாG கிழேக தி, பின உடேன ஒ, ேகாவி)
இ,ேக - அ=ேக எ ேபான?
ெவ4 :  மா அபேய...
மாேய : ேபானியா?
ெவ4 : ேபாேன.
மாேய : எ ேபாேன? அ=ேக ேபாG விA  பி9யி).
ெவ4: ஆமா=க.
மாேய : ேகாவிH எ ேபாற? பண

இ,கிறவக ேபாக ேவய தா.
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இ)லாதவக எ ேபாகS ? ெசGத பாவ=கைள ேபாகி

ெகா4றகாக.தா ேகாவிH ேபாகேறா M ெசா)F கி*றாக.
அபயினா நீ என பாவ

ெசGத ேகாவிH ேபாக. நீ ஒ, பாவ"

ெசGயாதவ தாேன. பணகார=க எ.தைனேயா ஏைழகைள ேமாச

ெசG

பண.ைத ேச கிறாக - அவக அத பாவ.ைத ெதாைலக ஆயிரகணகா ெசல7

ெசGகி9* ேபாறாக. ெவ4ைள நீ: ணி  ஒ, பாவ

ெதாைலக ஆயிர

- ெசG. அத

&பாG ெசல7 ெசGய ேபா ேகாவி) ஒ, விபசார வி*தியிM

உலக உ.தம காதி யாேர ெசா)Fயி,கா, ேபா - ேபாG ேவைலகைள கவனி.

(ெவ4ைள ேபாG தி, பி வ )

ெவ4 : எசமா உ=கைள பா க மா வா வ ரா.
மாேய : ந ம கட ெகா*கிறவகதான. வா=கிற தி)ைலேய. சிாி/சிகி9*

வதானா சிாி/சிகி9ேட வர/ெசா)H."க.ைத ளி/சிகி9* வதானா

ளிகாம வர/ெசா)H. (பரமதயா; ேச9 வ,கிறா)

பர : ெஜமீதா ஜி! நம'கார ஜி. நி ம) ேப, பரம தயா; ேச9
மாேய : ெவ4ைள. ேந. Iணாவ ெத,வி) பா ! க/ யாேரா

ெச.9டாகM ெசானிேய - அ என பா ! க/ச?
ெவ4 : ந)லபா !=க.

மாேய : இவ ேப, பரம தயா;. பா பாவ க/சா. தா விஷ . இவைன

கடாேல விஷ டா. மி) ெதாழிலாளிக; பண

2டாM ெசா)ல வதி,கா.

தாேரா ல. அைத ெகா*க

பா : ஆமாஜி அவ=க; நீ உதவி ெசGயாம இ,தா உம ல9ச &பாG  மா
த ரா.

மாேய : அத &பாைய அவ க; ெகா*பதாேன.
பர : அவ க; எ)வள7தா ெகா*கிற?
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மாேய : ேதைவ. ததப ெகா*.தா) என? சதிைய உன.தாேன ெசல7

ெசG உைழ.. த,கிறா க4. ஏைழகளி கணீ உன பனீ . அவ கைள

வ சி.தா) இரடாயிர
மறவாேத.

ஈ9க4 ேச  உ ெந சி) . எபைத

ெவ4ைள : வ சைனயி உ,வ.ைத பா .தாயா. இவ க9 இ,கிற ணி

ஒேன "கா) &பாGனா - ேவE ஒ, &பாGதா. பாகி "கா) &பாG

எ=ேகயிM ேக9பிேய! அ இவ தா. பண.ைத ெப9யிேல வ/

பாகாகிறா.

ெவ4 : .த க,.
மாேய : இவ தாடா ேகா!ர. த=க "லா

6சினவ ேபான ெபாிய

கி,.திைக தி,வணா மைலயி) எ9* மM Jடவா=கி ெகா;.தினா,
ம1நா4 ஒ, ெதாழிலாளி D9ைடேய ெகா;.தினா. "த) நா4 தீப தாிசன ,
அபேய ம1நா4 இத தாிசன
அMபிவி9* வத ெவ4ைள)
ெவ4 : யாேரா ேகாதடமா

ேபாக/ ெசா), (பரமதயா;ைவ ெவளிேய

- உ=கைள பா க வதி,கிறா,=க

மாேய : எனடா - ெர* வாி 2ட பகவிடமா9டா=க ேபாேல இ,ேக, யா
வதி,கிற?
ெவ4 : ேகாதடமா .
மாேய : வர/ ெசா).
ேகா : (வ) வணக

ஐயா. எ ெபய ேகாதட .

மாேய : ேகாதடமா - ேநர.ைத Dணாகாம) விஷய.ைத ெசா).
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ேகா : எ=க4 கழக ஆ* விழா நைடெபறேபாகிற. ேத த) கள.திேல ப=
ெகா* மக; ெதாடா#ற ேபாகிேறா . தா=க4 வதி, தைலைம

வகி. வாC. 21மா1 ேவ*கிேறா ,

மாேய : ஏ எைனேபால இளி/சவாய ேவ1 யா,
2பிட வதாயா?

கிைடயா எ1 எைன

ேகா : தா=க; மக; நைமக4 ெசG வ,வைத ேக4விப9ேட வேத.

நா=க;

எ=களா) இயறள7 ெசG வ,கிேறா . தா=க4 ம1க 2டா.

மா: என கழக .
ேகா: !.லக கழக .
மா: ேகாவிF) மா=காG மாைலைய தி,ெகா* ஓனாேன ைரராB - அவ

உ=க4 கழக.திேல தாேன பணி!ாி வதா?

ேகா : ஆமா . ைரராைஜ. த=க;. ெதாி:மா?
மா : ெதாி: . உன அவ ச=கதி ெதாி:மா? அவ ஒ, இட.தி)
ெகா4ைளய.தி,கிறா.

ேகா : எ=க4 ைரராைஜ அபெய)லா 2றாதீ க4. அபப9டவன)ல

எ=க4 ைரராB. ஒ,காH தவ1 ெசGயேவ மா9டா.
மா. ைரராைஜ ேபசினா) உன ஏ ேகாப

வ,கிற.

ேகா : ைரராைஜப#றி உயி,யிரான நப என ெதாியாதா. அவன
ண

அவ ஒ,காH

மா: நீ:

அ மாதிாியான காாிய

அத தி,டMைடய நப தானா?

ெசGதி,க மா9டா.
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ேகா : ஜமீ தாரேர! நீ=க4 பண

எைன:

பைட.தவராக இ,கலா

எ=க4 கழக.ைத: ஒ1

உ "ைடய பண

ெசGவிட"யா. நீ எ=க4 ைர -

ராைஜப#றி ேகவலமாக ேபசினா) மாியாைத ெக9*வி* .

மா: அவ தி,யிராவி9டா) ஏ ஊைரவி9* ஓ*கி நா? ஓயி,க

ேவயதி)ைலேய. அத பி அழ2 மட.திேல ல9சகணகான பண.ைத:

ஆபரண.ைத:

ெகா4ைளயி9* ெபாிய ஜமீதாரராக ஆகிவி9டா.

ேகா: த=க4 ர) 2ட எ நப ைரராB ர) ேபாலேவ இ,கிற.
மா: ைரராேஜ ேப ேபா எப இ,

ேகாதட ?

ேகா: ைரராஜா ! எ நப ைரராஜா ! ைரராB!
(தAவி ெகா4கிறன )
மா: ேகாதட

JC/சிகார களிட

சிகி ெகாேட. க4வனாகப9ேட.

அதிF, தபி ஓ ேன. அழ2 மடாதிபதிைய ஒழி

ேவைல என வFய

வத. அைத பயப*.தி அ=கி ,த ெபா,4கேளா* மாேயதிர எற இத

ேகால.ேதா* எப:

ந

பணிகைள நிைறேவ#ற ேவ*ெம1 ம1ப:

இ= வேத. வத நாளிF, உைன சதிக ேவ*ெம1 "ய1
வேத. சத ப

சாியி)லாமF,த. பண. ைத ெகா* ந தி9ட=கைள

எ)லா , சா பசிவ

எப இ,கிறா?

எளிதி) நிைறேவ#றி விடலா . உன ெதாி:

நா ெசG வ,

காாிய= க4

ேகா: கமாக.தானி,கிறா. ஆனா) சி=கார ேவல .
மா: சி=காரேவலா ஏைழயான என. ெதாி: . ஆனா) நா தா ைரராB

எப யா,

ெதாிய ேவடா

-ந

ல9சிய=க4 நிைறேவ1

ெதாி ெகா4ளாத ேபாலேவ எ)ேலாாிட "

வைர எைன

ேபச ேவ* . சி=கார ேவலைர

வர/ ெசா)Fயி,கிேற. அவ வ,வா நா பா . ெகா4கிேற.

ேகா : அவ மக4 சதிரா ந)K ெஜமீதார, மண "கப9* விதைவயாகி
வி9டா4.
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மா: நா ேக4விப9ேட. சதிரா7 சா பசிவ.ைத ம1மண

ேவ* . அைத.தா சி=காரேவலாிட

அக வ சதி. வி9*ேபா.

ெசG ைவக

ேபசேபாகிேற, சாி நீ ேபாGவா

ேகா: வ,கிேற ைரராB.
மா: ேபாGவா. (ேகாதட ேபானபி)
ெவ4ைள : எசமா. சி=காரேவ) "தFயா வ.தி,கி பா,=க.
மா : வர/ெசா).
சி= : (வ) நம'கார !
மா: வா,

சி=காரேவலேர வணக .

ச= : அைழ.ததாக ேக4விப9ேட. ஓேடா வேத.
மா: ேடG! எOவள7 ெபாிய ஆ4 வதி,கா,. ேச ெகாடா ேபா*டா.

(ெகா* வ,கிறா) ேட) இ=ேக ேபா*. காைல எOவள7 ேநர

கீேழ

ைவ.தி,ப? (காைல. Pகி நா#காFயி) ைவ.தப) த=கைள ப#றி நிைறய
ேக4விப9,கிேற. ெபாிய பதி மானா .

சி=: உைமதா இத ஊ ேகாயி) த மக .தா.
மா: தா=க4 த=க;
மா: தா=க4 தானா . ஆM) த=க4 பதி: பிராமண ேசைவ:

பயM

தரகாேணாேம. த=க4 மக4 சதிரா - பாவ

சி=: ஆமா

! தைலவிதி.

த=க; ஒ,

தாF அ1.வி9டா4....
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மா: அத. தைலவிதிைய2ட உம பதி:
"யவி)ைல. பிற என பிரேயாஜன ?

பிராமண ேசைவ:

ேபாக

சி=: இைதேபாலதா ேபவா ைரராB.
மா: அவைன. தா அ. ர.தியா/ேச.
சி=: ெஜமீ தா வா; அவைன. ெதாி:ேமா?
மா: ஏ ெதாியா. ைரராB இேபா உ ைம பா .தா)........
சி=: காாி உமிCவா.
மா: ைரராB அபப9டவன)ல. உ மிட
ைரராB ேபவ ேபாலேவ இ,கிற.

பாிதாப

கா9*வா. சி=:

மா : இ,க9* நாேன தா ைரராB எ1 ைவ. ெகா4;=கேள.
சி=: என?
மா: ஒ!!
ெவ4ைள : (வ) எசமா. வா சிநாத சா'திாி வதி,கிறா .
சி=: வா சிநாத சா'திாியா இ= எத# வதா?
மா : பா பணைண ந பியி,தீேர. பா,

அவ !ர9ைட வா சிநாதாி வ சக

எத அள7/ ெச)கிற எபைத கா9*கிேற. அேதா அத திைர
பி!ற

சத ெசGயாம) இ, ெகா* நா=க4 ேபவைத ேக; . (ேபாG

மைற ெகா4கிறா சி=காரேவல )
மா : (ெவ4ைளயிட ) வர/ெசா).

64

வா

: (சிாி.தப) நம'கார

ெஜமீ தா வா4 ! ஆ.ல ளி/,ேத

வா

: ெஜமீ தா வா4 2பி9டதா வ ெபானா ஓ வேத :

ெவ4: எசமா! ெபாG! ெபாG! D9*லதா ளி/ கி9,தா .

மா : என வா சிநாதேர! வார
வா

இரடாகிற. ந ம விஷய.ைத ம19Rேர.

: எைத/ ெசா)ேற ஜமீதா வா4.

மா: சதிரா விஷய

தாைனGயா. நா றி ைவ.தா) தப2டா வா

சிரமமாக இ,கிற.

: ச#1

(உ4ேளயி, சி=காரேவல உ1"கிறா )
வா

: என சத ?

மா : ராஜபாைளய.ேலயி, ஒM ெகாடாதி, அ!
வா : ஓேஹா !
மா: எனGயா இA. ேபகிறீ இர* ைககைள:
இரடாயிர
வா

வா=கியி,கிறீ . நாM

நீ9 &பாG

சி=காரேவல இ)ைல ஏமா1வத#.

: நா ம1ேபனா?

மா: எனGயா -- எைனவிட அத சி=கார"தF ேமலான வனா?
வா : கிடகிறா த4;=ேகா! ேந அவேனாட தய7 எ?
மாேய : சி=கார"தFதா உ ம ேப/ைச. த9 நடபேத கிைடயாதாேம.
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வா : ஆமா - அப.தா இ,தா. ேகாயி) க9*டாேன. க9னா.

 பாபிேஷக

மாேய : ரசவாத

ெசGடாேன. ெசGதா.

ெசGத 2ட நீ ெசா)F.தானா .

வா : யா ெசானா அப இA. வா,

இப. நா ேஜா9டாேல

அ/*ேவ. நா தைல பாடா அ/ேட. ேவடா டா ேபா
உனகி,கிற ெசா.. ரசவாத

ெசா. ேகாயி) ெசா. 6றா7

ச பத

எனா - எ ேப/ைச ேக9டானா? த
பறிெகா*.தா. ந)ல ேவைளயாக ந)K

ஏ#ப9ட. இ)ைலயானா நாறி ேபாயி,

மாேய : அ7

அவேனாட வாC7!

த=கவி)ைலேய பாவ . தாF அ1. வி9டாேள சதிரா.

வா : அறாம) என ஆ ? ஆயிர.ெத9* ேராக

பி/சவ.

மாேய : அபப9டவ எ1 ெதாி சதிராைவ ெகா*க/ ெசானீேர!
வா : நா ெசானா இவ !.தி எ=ேக ேபா/ேன.
சி= : (அலறியப) ஆ ! அடபாவி - ப*ேமாசகாரா!

(ஓவ வா சிநாத ரவைளைய பி. ெகா1 வி*கிறா . மாேயதிர
த*. 2றி:

பயனி)ைல.)

மா: எனGயா ெகா1வி9R
சி=: (ய நிைன7 வ ஆ! அGேயா ! ெகாைல ெசG D9ேடேன. ஐயா !

(மாேயதிர காF) விA) எைன தா=க4 தா காபா#ற ேவ* .

மா : கவைலபடாதீ . !ேராகிதைர ெகா1வி9டாH

நீ ெகாைலகாரனாக

ேவடா . திகி) ேவடா . நா காபா#1கிேற உ ைம. "தF) !ேராகித
D9*ேபாG சில உைமகைள கா9*கிேற. வா,

எMட.
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[வா சிநாத D9H4ள நைககைள காபிகிறா மாேயதிர
சி=காரேவல,]
மா : பா ைரராB களவா ெகா* ஓவி9டதாக ேபாZ`) !கா ெசGதீேர அத மா=காG மாைல.
சி= : ஒ, #ற"

ெசGதறியாத ைரராஜிேம) அதியாயமாக

பழிம.திவி9ேடேன. "தF) ைரராBகாF) விA மனி! ேக9க ேவ* .

ஆ! தி,வாபரண=க4. ரசவாத.தி ேபா கள7ேபானைவக4. மா - மா=காG

மாைல கிைடெம1தா அைழ. வேத. இைவக;

இ,தி,கிறன. ஆனா) இனி:

இ=தா

வா சிநாதைர ேபாற வ சக க4

வைலயி) சிகாம) வாA=க4. சி= - இனி நா வ சக. அைமயாக

மா9ேட. ைவதீக. இடமளிகமா9ேட. பா பனிய. ைத பாகாக
மா9ேட. ப.தறி7 பர!ேவ. ஜாதி ேவத

ஒழிய9* ! !ர9ட களி ெகா9ட

ஒழிய9* . Iட ந பிைக

அழிய9* . மா - ெச)வதா சீரழி . சி=-

இனி உ=க4 அைம நா. எைன தா=க4 சீடனாக ஏ#1ெகா4ள ேவ* .
மா - சீட க4 Jழ இ,ேத ஒ, கால.தி) மட.தி). ஆனா) உ=க;ைடய

மா1த) ைரராஜு மக.தான ெவ#றி! நீ=க4 தி,தி வி9டைத வாயளவி) நா
ந ப.தயாராயி)ைல. அத# ஒ, பாீ9ை] ெசG பா க ேபாகிேற.

சி= : என ேவ*மானாH

ெசGகிேற.

மா : சா பசிவ. த=க4 மக4 சதிராைவ தி,மண

ெசGைவக தா=க4

ச மதிக ேவ* . சி= - ஊ ஒ! ெகா4ள ேவ*ேம.
மா: ெந#றியி) வி6தி 6சினா) சாி - பதென1

ஊ ந பிவி*ேமா?

வா சிநாதைர ேபா) எ.தைன ேப இ,கிறா க4 ?
சி=: ஆமா .

மா : தா=க4 !.லக கழக.தி) ேச  "தF) க)யாண.ைத நட.த ஏ#பா*
ெசG:=க4. சி=- த=க4 வி,ப

ேபாலேவ ெசGகிேற.
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(மாேயதிர ேபாைக சேதகி. வரத தனிைமயி) நி1 சிதிகிறா)
வர : பிள7 ஏ#ப*.தேவா வ சக வைலயி) சிக ைவகேவா "யவி)ைல.

இவைன ஒ,ைக பா கலாெமறா) ேத தF) எ= நி#ப எ1 இவைர
ெதாியவி)ைல. ைரராB ெசGைத ேபாலேவ இ,கிற இவ ெசGவ  .

பிறாமணா4 2டா எகிறா. அவMைடய சிE யனாக இ,பாேனா இவ.

ேப/ைச:

நைடைய:

பா .தா) அவனேற ெதாிகிற. இைத கவனிக

ேவ* . ைரராஜாகேவ இ,தா) ெதாைலக ேவ*

மாேயதிரா! - நீதா

ைரராஜா? ைரராB தீதானா மாேயதிர. உ ம ம.ைதகாண இேதா
வ,கிேற.

(!.லக கழக.தி) மாேயதிர "னிைலயி) சதிரா - சா பசிவ
நைட ெப1கிற)

மா: நா வ,கிேற. வணக
[மாேயதிரனிட

தி,மண

ெதாிவி.ெகா4கிேற.

வரத வ,கிறா]

வர : 9மா னி= ஜமீதா வா4 ! 9மா னி=! ஜமீதா !கC ஊெர)லா
பர7கிற ,

மா: ஜமீதார கைள !கCவதா உ ெதாழிலா? நீயா ?
வர : கF:க ஜமீ தாரைர காண வத நா வரத. என ைரராB - எைன

ெதாியாத ேபா) ேபகிறாேய. உ ெபயைர.தா மா#றி ெகாடா

ெயறாH

உ,வ "

ரH

நீ பைழய ைரராB எபைத 21கிறனேவ.

மா : ைரராஜா? என உள1கிறாG? எ= வதாG?
வர : ஆஹா ! ந! பிரமாத ! நீ ஊராைர ஏமா#றலா ைரராB. ஆனா)

உMடேனேய ெந*நா4 பழகிய எைன ஏமா#ற "யா.

மா: எனடா பித#1கிறாG? வர : பித#1வ நான)ல ேகாவிF) அ ம மா=காG
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மாைலைய தி,ெகாேடாய ைரராB நீ எப என. ெதாி: . அழ2

மட.திேல நீ ெகா4ைளய . வ மாேயதிர எற ெபயாிேல இ,ப
என. ெதாி: , ேபாZஸா கக; தபி இத ேகால.திF,

வ4ள)

எ1 ெதாிேத வேத. சாி - என அவசரமாக ஒ, ைபOெதௗஸ ,W'

ேவ*

ெகா*. நீ எபேயா ேபா.

மா: ேடG வரதா! நா ைரராB எப ெதாி , பா  பனீய.ைத இத
நா9ைடவி9* அறேவ ஒழிக அ)H
ெத:தி,

எைன மிர9 பண

பகH

பா*ப*கிறவ எ1

ேக9க வத உ ைதாிய.ைத பாரா9

*கிேற. உன - உ வ க.தின, காலணா 2ட எ ைகயிF,

கிைடெமபைத மறவி* உன. ெதாிதைத ெசGெகா4. "தF) இO
விட.ைத வி9* மாியாைதயாக ெவளிேய ேபாGவி*.

வர : என ைரராB மிர9*கிறாG நீ ெசGதி,கிற ெகா4ைள ேபா`)

உைன பி. ெகா*.தா) உன ஆ:4 தடைன கிைடெமபைத
மற ேபாகிறாேய. நீ எபேயா இ,. ைபO ெதௗஸ ம9*

ெகா*.

மா : உைனேபா) ேகாைழய)ல நா. உயி, பயபட. மீ*

ெசா)கிேற ; மாியாைதயாக ஓவி*.

வா : சாி.......* ெதளச9டாவ ெகா*.
மா : ஊ.... ஹு . நடகா.
வா - கவனி. ெகா4கிேற உைன. (ேபாகிறா)

(ெவளிேய ெசறி,த ெவ4ைள வ,கிறா)

மா - ெவ4ைள ! இவைர நீ எMட இ, உதவி !ாிதத#காக உைன நா
எ1

மறக மா9ேட. உனகாக தா ேப=கி) உ4ள பண.தி) ஐயாயி ர.ைத

உ ேப, ெகா*.வி* ப இதி) எAதி யி,கிேற. ெப#1ெகா*

கமாக வாC. ேபாGவா !

ெவ - கைடசிவைர நா த=களிடேம இ,*ேற எசமா.
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மா - ேவடா

எ ேவைலக4 "வி9டன. நீ ேபாG வா. ேபா

ேபா

அபேய சா பசிவ.ைத வர/ ெசா)Fவி9*ேபா. (வண=கிவி9* ெச)கிறா)
(மாேயதிர உ9கா தி,கிறா. சா பசிவ
சா

வ,கிறா.)

- வணக ! தா=க4 அைழ.ததாக ேவைலகார வ 2றினா.

மா - ஆமா . ஜாFயாக இ,வ,
ெசானா. சா பசிவ

ேபசி ெகா* இ,தீ களா , வ

உனிட

சில "கிய விஷய=க4 றி. ேபசேவ

உைன அைழ. வர ஆ4 அMபிேன.
சா

- "கியமான விஷயமா? என அ?

மா - சா பசிவ

! !.லக கழக "ைன விட இேபா எப

இய=கிவ,கிற.
சா

- ந)ல"ைறயி) மக; ேசைவ ெசG வ,கிற.

மா - மகிC/சி நீ கைடசிவைர உ I/ உ4ளள7
பிர/சார

ெசG நா9ைட சீ தி,.த ெசGயேவ* . அத# உ1தி ெமாழி

தரேவ*
சா

நீ.

- தா=க4 ஏ இப ேக9கிறீ க4 ?

மா - ைரராஜி ேவ*ேகா4 இதா. சா

அவ எ=கி,கிறா ?

மா - இ=தா ஏ ெதாியவி)ைலயா?
சா

நா9* மக; ப.தறி7

- ஆ ! இேத ர)தா.

- ைரராஜி ேவ*ேகாளா?
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மா- சா பசிவ ! நா தானபா ைரராB!
சா

- ைரராB! (தAவிெகா4கிறன ) நீயா ைரராB இ.தைன கால"

மாேயதிரனாக மாறியி,தாG? ைர ராB எனகாக எ வாC7காக இOவள7

உதவிக4 ெசGத நீயாக.தா இ,க ":ெமபைத எனா) !ாிெகா4ள
"யவி)ைலேய! ைரராB, இOவள7 ெச)வ"

உன எப கிைட.த?

மா - சி=காரேவலரா) க4வ எ1 #ற ம.தப9ட நா பல ஊ #றி

அைலேத. அழ2 மடாதிபதிைய ஒழிகேவ*ெம1 அவர சீட க4 இ,வ

எைன ேவனா க4. அைத பயப*.தி அ=கி,த ெச) வ=கைள

ெகா4ைளய.வி9* வவி9ேட. இத விபர=க4 அைன.

எபேயா ெதாி வி9ட. எனிட

மிர9 பண

வரதM

ேக9டா. நா தர

ம1.வி9ேட. ேபாZ`) எைன கா9 ெகா*.வி*வா எ1

நி/சயமாக. ெதாிகிற. அப நா பிப9* சிைற/ ெசறா) நம

கழக.தி# ெப,.த அவமா

ஏ#ப* . ஆகேவ எ வாCவி# நாேன "7 ேத

ெகாேட. (த*மா1கிறா)
சா

- "7 ேத ெகாடாயா? ஏ? ைரராB ஏ ஒ,மாதிாியாக இ,கிறாG.

மா: எ ேவைல "த. விஷ
சா . விஷ

ேவைல ெசGய ஆர பி. வி9ட.

சாபி9* வி9டாயா? ைரராB! என. காாிய ெசG வி9டாG?

மா : கைடசி ேநர.தி) உனிட

எ)லாவ#ைற:

2றி விட ேவ*ெம1தா

உைன அைழ. வர/ ெசாேன. நபா ! கைடசி தடைவயாக உ

ைகயா) ெகா ச தணீ ெகா*. (தணீ ெகா*வ த,கிறா) மா:

சா பசிவ ! நீ:

தமிழ! நாM

தமிழ! நம4 எதவிதமாக ஒ, நீ=காத ந9!

ஏ#ப9டேதா அேதேபா) தமிழ க4 எ)ேலா, ஒ#1ைம:ட வாழ ேந,

வைர -

!.லக கழக.தி ேவைல ெதாட  நைடெபற ேவ* . எனிட"4ள

ெசா.க4 "Aவத: ப.தறி7 பிரசார.தி#ேக பய ப*.. இேதா இ=

கிட

வா சிநாத பிண

நாைள ள.தி) மித . நா இ= பிண மாகி

கிடேப. வா சிநாதைர ெகாற நா தா எ1

எ1

- நா தா ைரராB

ேபாF சா, கத எAதியி,கிேற. இைத ெகா*. வி* , தமிழ

தமிழMகாகேவ வாழ ேவ*ெமற உண /சிைய ஏ#ப*.
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சா

: ைரராB நீ சாக2டா. உ.தமேன நீ சாக 2டா.

மா : விஷ

வி9* வி*மா. கவைலபடாேத சா பசிவ . நா ஒ,வ ேபானா)

என. எனபி எைன விட ேமலாக உைழக எ.தைனேயா
ேப இ,கிறா க4. என விைட ெகா* வ,கிேற. வணக .

(சா பசிவ.தி அைணபிF,தவா1 உயி பிாிகிற)
சா

: ைரராB! ைரராB! (அAகிறா) இேபாேத உ1தி எ*. ெகா4கிேற.

மகைள வ சக களிட

சீரழி

சிக ைவ., அவ த

மதிைய மாG., சIக.ைத

பா பனீய.ைத ஒழி பணியா#1ேவ. நீ வகி ைவ.த

ேவைலைய. ெதாட  ெசG வ,ேவ. இ உ1தி.

(ைரராB கா)கைள. ெதா9* ககளி) ஒ.தி ெகா4கிறா)
-----------

